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Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

7.7.2009 57ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.7.2009 570

7.7.2009 13ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.7.2009 636

7.7.2009 20ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

9.7.2009 637

7.7.2009 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

10.7.2009 755

7.7.2009 43ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 1026

7.7.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.7.2009 1129

7.7.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

17.7.2009 1349



____________________________________________________________________________

Legislatura

8.7.2009 58ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.7.2009 677

8.7.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

11.7.2009 915

8.7.2009 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

11.7.2009 916

8.7.2009 44ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 1074

8.7.2009 45ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 1090

8.7.2009 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 1104

8.7.2009 15ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 1105

8.7.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

14.7.2009 1106



____________________________________________________________________________

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

8.7.2009 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

14.7.2009 1107

8.7.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2009 1350

8.7.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2009 1352

8.7.2009 12ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2009 1353

8.7.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.7.2009 1354

8.7.2009 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

18.7.2009 1497

8.7.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão 18.7.2009 1498



____________________________________________________________________________

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

9.7.2009 59ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.7.2009 778

9.7.2009 46ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 1094

9.7.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

14.7.2009 1108

9.7.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 1110

9.7.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 1111

9.7.2009 3ª Reunião Especial da Comissão

de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.7.2009 1129

9.7.2009 6ª Reunião Extraordinária da 15.7.2009 1130



____________________________________________________________________________

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

9.7.2009 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.7.2009 1357

9.7.2009 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.7.2009 1358

10.7.2009 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

15.7.2009 1131

10.7.2009 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.7.2009 1132

13.7.2009 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.7.2009 1133

13.7.2009 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

15.7.2009 1134



____________________________________________________________________________

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

13.7.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

15.7.2009 1135

13.7.2009 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.7.2009 1136

13.7.2009 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

15.7.2009 1137

13.7.2009 47ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.7.2009 1342

13.7.2009 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.7.2009 1359

13.7.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2009 1359



____________________________________________________________________________

13.7.2009 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.7.2009 1360

13.7.2009 48ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1435

13.7.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.7.2009 1500

14.7.2009 60ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

16.7.2009 1196

14.7.2009 50ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.7.2009 1250

14.7.2009 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.7.2009 1254

14.7.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.7.2009 1256

14.7.2009 17ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

17.7.2009 1361



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

14.7.2009 14ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.7.2009 1363

14.7.2009 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

17.7.2009 1365

14.7.2009 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

17.7.2009 1366

14.7.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.7.2009 1368

14.7.2009 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.7.2009 1369

14.7.2009 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

17.7.2009 1370



____________________________________________________________________________

14.7.2009 49ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1461

14.7.2009 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1501

14.7.2009 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1502

15.7.2009 61ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.7.2009 1307

15.7.2009 16ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

17.7.2009 1371

15.7.2009 51ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1474

15.7.2009 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1502

15.7.2009 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

18.7.2009 1503



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

16.7.2009 62ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

18.7.2009 1384

16.7.2009 52ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1487

16.7.2009 53ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1491

16.7.2009 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1504

16.7.2009 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1505

16.7.2009 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1506

16.7.2009 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura

18.7.2009 1506

17.7.2009 54ª Reunião Extraordinária da 3ª 24.7.2009 1625



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária da

16ª Legislatura
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Zé Maia, André Quintão e Carlin Moura

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do

Deputado Zé Maia - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do

Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Palavras do Sr. André Abreu Reis -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João

Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza Lara - Padre João - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Walter Tosta - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Ronaldo Magalhães, 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 realização da audiência pública
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Monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 -

para o exercício de 2009, com o objetivo de obter informações sobre o monitoramento

dos projetos estruturadores do Estado no exercício de 2009, debater as dificuldades

enfrentadas e os principais resultados alcançados na implementação dos projetos

estruturadores.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Gilman Viana

Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura; Belmar Azze Ramos, Defensor

Público-Geral do Estado; Thiago Coelho Toscano, Subsecretário de Planejamento e

Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

representando a Secretária, Renata Vilhena; André Abreu Reis, Superintendente

Central de Planejamento e Programação Orçamentária da Seplag; Cel. BM Alexandre

Oliveira, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais, Cel. BM Gilvam Almeida Sá; e Deputados Zé Maia, Presidente da Comissão

de Fiscalização Financeira desta Casa; e André Quintão, Presidente da Comissão de

Participação Popular desta Casa.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento; Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa; Deputado André Quintão,

Presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais; Dr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais;

Thiago Coelho Toscano, Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, representando a Sra. Renata

Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão; André Abreu Reis,

Superintendente Central de Planejamento e Programação Orçamentária da Seplag;

Cel. Alexandre Oliveira, representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros

Militar, Cel. Gilvan Almeida Sá; senhoras e senhores, o planejamento das ações de
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governo constitui, nos tempos atuais, um requisito indispensável para a eficácia das

políticas públicas. Por mais qualificado que seja o administrador, é imprescindível

que, no desempenho de suas atividades, ele estabeleça claramente os objetivos,

saiba os recursos de que dispõe e faça a previsão das despesas que terá. Mas só

isso não basta. A moderna administração, especialmente em um Estado como Minas

Gerais, com suas diferenças sociais e regionais tão significativas, deve saber ouvir o

cidadão e, a partir da identificação das demandas e prioridades apresentadas pela

população, trabalhar para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida.

O Poder Legislativo, o Poder do cidadão, desempenha um papel fundamental nesse

processo democrático de planejamento, quando, em parceria com o Poder Executivo,

disponibiliza o espaço institucional necessário para a elaboração dos planos de

governo e do orçamento estadual. O Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, importante instrumento de planejamento estratégico e orçamentário do

Estado, deve estabelecer, de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da

administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para

as relativas a programas de duração continuada. Por meio da definição de áreas de

resultados, nele procura-se atender, da melhor forma possível, as expectativas e

prioridades da sociedade. Desdobrando-se em programas e em ações de governo, o

planejamento estadual adquire materialidade no momento da execução do orçamento

público anual, execução que deve pautar-se pela transparência e pela busca dos

resultados que mais contribuam para a melhoria das condições do povo mineiro. Mas

o processo de planejamento não pode ser estático. Planejar é também rever rumos,

corrigir distorções, aprimorar ações. Para isso, durante os quatro anos de

desenvolvimento dos projetos definidos no PPAG, a Assembleia realiza, anualmente,

o processo de revisão do plano para fazer as alterações propostas pela sociedade,

buscando tornar o processo de planejamento cada vez mais dinâmico. Hoje, pela

primeira vez, a Assembleia realiza uma etapa intermediária de revisão. Consiste na

realização dessas audiências públicas para o monitoramento da execução dos

programas previstos no PPAG. Nesses dois dias, teremos a oportunidade de colher

informações junto aos gerentes executivos dos projetos estruturadores. Poderemos

debater o desenvolvimento de cada um desses projetos e as dificuldades
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encontradas em sua execução. Nesse ponto, a Assembleia ressalta seu papel como

instituição democrática e aberta à participação do cidadão: ao se abrir para o debate

com a sociedade, que já tem a oportunidade de participar ativamente dos processos

de elaboração e revisão do PPAG, agora passa a participar também da etapa de

monitoramento. O Legislativo busca assegurar que as diferenças sejam observadas e

que cada região do Estado ou cada grupo social seja mais bem atendido em suas

demandas e prioridades. Estamos certos de que os resultados do desenvolvimento

dos projetos até o momento, os quais serão apresentados a partir de hoje, são

animadores. Sabedores de que o planejamento jamais se esgota, temos consciência

de que, uma vez alcançadas as metas estabelecidas, outras serão traçadas.

Reafirmamos também a nossa profunda convicção de que a participação efetiva do

cidadão, no espaço institucional que um Legislativo democrático lhe propicia, constitui

um dos mais eficazes instrumentos para a obtenção dos resultados almejados.

Garantir o exercício do debate franco e transparente é, portanto, uma contribuição

fundamental da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no processo de

governo que, reconhecidamente, tão bons resultados tem alcançado em benefício do

povo mineiro.

Agradecemos, por fim, às instituições públicas aqui representadas, aos gerentes

executivos dos projetos estruturadores e aos servidores estaduais que se

empenharam para a produção desse evento, bem como a todos os demais

participantes que, cada um na sua área de atuação, certamente contribuirão, no

momento oportuno da revisão do PPAG, para o aprimoramento das ações de

planejamento. Após essa etapa de monitoramento, chegaremos no segundo

semestre ao processo de revisão com um maior embasamento para as propostas e

juntos trabalharemos para que Minas Gerais siga firme em seu processo de

desenvolvimento. Muito obrigado.

O locutor - Com a palavra, o Subsecretário Thiago Coelho Toscano, para suas

saudações iniciais.

O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Bom-dia a todos. Exmo. Deputado José

Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

representando o Exmo. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, em
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seu nome, cumprimento todos os componentes desta Mesa. Brevemente quero

saudar todos e dizer que esse processo, mais uma vez, é inovador e está sendo

colocado pelo Poder Legislativo, em parceria com o Poder Executivo, à disposição da

sociedade. Esta é uma oportunidade para que, ao longo da execução do PPAG e do

orçamento, a sociedade possa participar e avaliar a execução que - mais tarde

demonstrarei - se mostra tão boa quanto a do ano passado, em que pese a crise

financeira. Trata-se de uma oportunidade para se apontarem as dificuldades e, talvez,

soluções para alguns problemas e entraves que ocorrem ao longo da execução dos

projetos, principalmente os estruturadores, dos quais trataremos nessas reuniões que

realizaremos nesses dois dias.

O processo é mais ou menos inovador, pois já o fazíamos nos anos anteriores,

quando discutíamos, no final do ano, a elaboração da revisão do PPAG e da Lei

Orçamentária, também com a realização de audiências públicas no interior do Estado.

No ano passado, estivemos em Ituiutaba, em Montes Claros, em Itaobim e em

Barbacena. Nessas reuniões sempre contamos com a participação efetiva dos

gerentes dos projetos estruturados e das suas equipes. Daqui, vejo vários deles,

como a Dra. Roberta, o Tiago, a Míriam e o João Luiz, que sempre participam e nos

ajudam, fazendo com que essas reuniões sejam mais produtivas. Deixo esta

mensagem e desejo a todos, nesta manhã e tarde e no dia de amanhã, um trabalho

bastante produtivo. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Zé Maia

Bom-dia a todos. Registro a importância deste encontro em que a Assembleia

Legislativa, em parceria com o governo do Estado e, muito especialmente, com a

sociedade mineira, discutirá o acompanhamento do PPAG aprovado nesta Casa por

meio de uma proposta enviada pelo governo.

O Estado de Minas Gerais adotou um sistema moderno e inovador de peças

orçamentárias em nosso país, e a nossa Assembleia Legislativa foi a primeira do

Brasil ao criar a Comissão de Participação Popular, abrindo essa discussão à

sociedade. Em nossas peças orçamentárias, contamos com o PMDI, em que são

discutidas as ações do governo a longo prazo, há 15 anos; o PPAG, proposta de

médio prazo na discussão das principais ações do governo e dos recursos que serão
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aplicados por meio do orçamento, há 4 anos, como é o caso desse de 2008 a 2011; a

Lei Orçamentária Anual - LOA -, em que são previstas as ações do governo para o

ano imediatamente posterior; e a LDO, que dá as diretrizes para a aprovação do

orçamento.

O nosso sistema é sofisticado, moderno e eficiente. Além de trazer a discussão

para a sociedade, para a qual são destinadas as ações previstas no orçamento,

preconiza que nada é mais importante do que a participação dos destinatários das

ações previstas nas peças orçamentárias, para sabermos em que direção a

sociedade pretende ver investidos os recursos do Estado, que, na verdade, são os

recursos do cidadão. Nos últimos anos em Minas Gerais, a novidade está voltada

para a área de segurança pública, pois, em relação às ações da área de educação e

da saúde, que têm recursos vinculados ao orçamento, já há uma preocupação natural

do governo de investir nessas áreas em todas as esferas. A área de desenvolvimento

social tem sido a prioritária de todos os governos do País. Temos de fazer justiça em

relação a isso. Como disse, a novidade começa por Minas Gerais. Refiro-me aos

fortes investimentos que assistimos nos últimos seis anos, em torno de

R$20.000.000.000,00, que trouxe, como consequência natural, a redução, em torno

de 50%, do índice de crimes, sobretudo os violentos na Região Metropolitana. É um

número confortável para o nosso Estado, porque havia uma crescente escalada da

criminalidade. Imaginávamos que as ações de governo iriam minimizar esse

crescimento, mas houve uma inversão dessa tendência em razão dos fortes

investimentos que o Governador Aécio Neves promoveu nos últimos seis anos. No

interior do Estado, houve redução de 37% onde os índices eram menores.

Esse modelo deve ser seguido em todo o País, porque, como disse, embora as

áreas de saúde, educação e desenvolvimento social enfrentem problemas e tenham

necessidade de mais investimentos, são consideradas como prioridades dos

governos em todos os níveis, em todas as esferas. Com os avanços conquistados

pela sociedade brasileira nos últimos tempos, como a melhoria da qualidade de vida,

o crescimento da renda “per capita” e a melhora dos índices de desenvolvimento

humano, é necessário que se tenha um ambiente propício para que as pessoas

possam desfrutar dessas conquistas sem conviver com a violência. Nas agendas do
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País e do nosso Estado, devem estar, seguramente, fortes investimentos na área de

segurança pública. Um país como o Brasil, civilizado e democrático, não pode ficar

refém da criminalidade, do crime. Essa liberdade existente na política e na economia

não pode ser tolhida pelo crime. Não podemos ficar reféns do crime. Penso, Dr.

Thiago, que Minas Gerais, mais uma vez, sai na frente e deve ser um modelo para o

nosso país. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que atrai tantos turistas, está

refém do crime. Lamentamos profundamente uma situação como essa, que está

sendo enfrentada agora pelo governo do Rio de Janeiro como nunca aconteceu nos

últimos 20 anos. A novidade que Minas Gerais traz à luz no momento das discussões

dos orçamentos são os fortes investimentos na área de segurança pública. Desejo a

todos uma boa discussão durante esses dois dias. É uma oportunidade importante

para nós, que representamos a população de Minas Gerais, ouvirmos o que o

cidadão mineiro espera que esta Casa e o governo façam no encaminhamento das

prioridades dos investimentos do orçamento de Minas Gerais. Obrigado.

Palavras do Deputado André Quintão

Cumprimento os militantes de movimentos sociais, os conselheiros de direitos, os

gestores, os servidores públicos. Cumprimento também o Deputado José Henrique,

nosso Vice-Presidente, que representa o Presidente Alberto Pinto Coelho. Na pessoa

do Deputado José Henrique cumprimento as Deputadas e os Deputados que se

encontram neste Plenário. Saúdo o Secretário Gilman Viana; as autoridades militares;

o Subsecretário Thiago, que representa a Secretária Renata Vilhena; o nosso amigo

e companheiro André Reis, da Seplag; o Belmar, Defensor Público-Geral de Minas

Gerais, a quem cumprimento pelo trabalho à frente da Defensoria Pública.

Cumprimento também o Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e, desde já, agradeço a sensibilidade dele e

da Comissão nesse trabalho conjunto que realizamos. Se não fosse a integração das

Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

com certeza não teríamos conquistado tantos resultados ao longo dos anos. Nesse

aspecto, merece destaque o trabalho dos Deputados Sebastião Helvécio e Lafayette

de Andrada como relatores da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Na pessoa do Deputado Carlin Moura, saúdo meus companheiros da Comissão de
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Participação Popular, a Deputada Gláucia Brandão e o Deputado Ronaldo

Magalhães. É muito importante esse trabalho coletivo.

Estamos, com este evento, consagrando mais uma etapa no processo de

construção do controle social sobre as políticas públicas em Minas, graças à parceria

entre a Assembleia Legislativa, a Seplag e os movimentos sociais. Portanto, este

acontecimento não é apenas mais um encontro das comissões. É, na verdade, um

encontro inédito. É a primeira vez que realizamos um monitoramento no meio do ano.

Esta oportunidade, portanto, tem de ser muito bem aproveitada, para que possamos

dar-lhe a devida continuidade.

O processo teve várias etapas. Começou em 2003 com a criação da Comissão de

Participação Popular. Já naquele ano, realizamos o primeiro processo participativo de

discussão do PPAG. Na oportunidade, acertamos um trabalho conjunto. O governo

encaminhou o PPAG com a metodologia dos projetos estruturadores. Era o PPAG

2004-2007 composto de 30 projetos estruturadores. Realizamos audiências públicas,

no interior inclusive. Um novo projeto estruturador foi incorporado ao Plano, passando

o governo, portanto, a ter 31 projetos estruturadores. O projeto, aliás, foi muito

importante para todos, porque dizia respeito à inclusão social de famílias

vulnerabilizadas.

No mesmo processo, uma emenda popular foi também acolhida. Importantíssima

por sinal. Previa a revisão anual participativa. É muito comum, no Brasil, o plano ficar

no papel. Realiza-se o processo, pode até haver participação, faz-se uma

encadernação bonita e, quatro anos depois, a avaliação demonstra que muita coisa

não foi cumprida. Por sugestões dos movimentos populares, então, adotamos o

mecanismo da revisão participativa anual.

Nesse processo de revisão anual, fizemos, em 2007, uma nova discussão sobre o

PPAG 2008-2011. Ao todo, participamos da construção de dois Planos Plurianuais e

de quatro revisões. Para que vocês tenham uma ideia, 516 emendas populares foram

acolhidas no processo: 318 ao PPAG e 208 ao Orçamento.

Quanto ao montante de recursos, o Projeto de Inclusão de Famílias

Vulnerabilizadas foi o precursor do Suas e conta com R$39.000.000,00. A soma de

emendas na área da criança e do adolescente chega a quase R$19.000.000,00, além



____________________________________________________________________________
9

de emendas que alteram finalidades, aglutinam ações, desmembram ações, criam

novas ações, remanejam recursos. Esse processo de participação obteve resultados

objetivos. Minas Gerais foi o primeiro Estado a cofinanciar o Sistema Único da

Assistência Social por emenda popular. A emenda foi do Fórum Mineiro de

Articulação da Política de Assistência Social, da Frente de Defesa da Criança, do

Conselho Estadual e do Cogema. Hoje Minas Gerais é o Estado que tem maior

número de centros de referência da assistência social - Cras - implantados no Brasil.

Outra questão importante se refere ao Programa de Proteção à Criança e ao

Adolescente Ameaçados de Morte, que teve uma emenda popular aprovada no

PPAG do ano passado, cujo valor foi de R$1.200.000,00. Para o programa Proteja

Nossas Crianças, lançado no ano passado pelo governo do Estado, parte dos

recursos foi aprovada por emenda popular nesta Assembleia Legislativa.

Na área de segurança alimentar, houve várias iniciativas como o fortalecimento do

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - e o fortalecimento dos fóruns

“Lixo e cidadania”, de economia popular solidária. Este ano, estamos realizando feiras

regionais de economia popular solidária em todo o Estado de Minas Gerais, com

recursos oriundos desse processo de participação. Não poderíamos aqui, até porque

foram mais de 500 emendas, destacar cada iniciativa. Mencionei apenas algumas

para vocês terem a dimensão desse processo.

Outra importante ação é a de cidadania. Não só estamos apresentando sugestões e

fazendo revisões, como também criando uma sinergia com os movimentos sociais,

fornecendo subsídios para o acompanhamento e monitoramento de políticas públicas.

Há também uma experiência de análise do Orçamento Criança e Adolescente - OCA -

, que hoje é referência para o Brasil, reconhecido pelos movimentos da área da

criança de todo o País. Trata-se da melhor experiência de monitoramento da

execução orçamentária. Para terem uma idéia, na área da criança e do adolescente

são 316 ações entre exclusivas e não exclusivas, num total de 110 programas, com

valor aproximado de R$10.800.000.000,00. Temos uma metodologia de

acompanhamento de cada uma dessas ações quadrimestralmente, com relatórios

fornecidos ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fazemos

o mesmo nas áreas de assistência social e de segurança alimentar.
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Além das audiências, há um trabalho de construção de metodologias e processos

para que o movimento social se aproprie do acompanhamento não só da execução

orçamentária, mas também do orçamento público como um todo, principalmente das

metas físicas e dos seus resultados. Esse é o primeiro motivo de alegria, porque esse

processo é exitoso, e a audiência pública desses dois dias foi resultado de emenda

popular. Os próprios movimentos sociais apresentaram na última revisão a seguinte

questão: “A revisão é muito boa, mas, ao chegarmos a outubro e novembro, vemos

que um projeto está com uma execução orçamentária de 20% ou 25%, faltando

apenas um ou dois meses para terminar o ano, e não dá para corrigirmos os rumos”.

É bom fazermos uma análise prévia no meio do ano para que possamos ajudar o

governo a cumprir as metas estabelecidas e aprovadas na Assembleia Legislativa.

Hoje, então, é mais uma etapa. O Presidente José Henrique já mencionou, na sua

fala inicial, que isso qualifica o processo posterior de revisão do Plano Plurianual.

Por fim, outro motivo de importância deste evento é discutirmos o orçamento, a

execução orçamentária e o cumprimento de metas físicas em um momento de crise

econômica internacional. O grande debate é: qual o real impacto da crise na vida das

pessoas e na gestão de políticas públicas? A Assembleia criou a Comissão

Extraordinária para o Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional,

coordenada pelo Deputado Sebastião Helvécio. Realizamos aqui várias audiências

públicas. Esclareço que é uma crise que nada tem a ver conosco, com o Brasil. Essa

crise foi gerada no centro nervoso do capitalismo financeiro, mas, na economia

global, ela impacta o nosso país, impactou mais Minas Gerais. Por quê? Porque

Minas Gerais ainda possui uma economia muito dependente das “commodities”, um

modelo quase colonial, ainda baseado na exportação de minério de ferro e de café,

sem muito valor agregado.

Portanto, num momento de crise internacional, Minas sofre proporcionalmente mais

com os efeitos dela, até em função do volume de exportações do nosso Estado

dessas “commodities”. Então, é evidente que há impacto nas finanças públicas. Como

absorver o impacto dessa crise e como priorizar os investimentos do Estado? Aí está

a importância dessas audiências públicas. Fizemos, para checar com os gestores e

com a Seplag, um balanço técnico da execução orçamentária. Até considero, Thiago



____________________________________________________________________________
11

e André, que, do ponto de vista da execução orçamentária global, o orçamento global

é um valor aproximado ao do ano passado. Se fizemos o primeiro quadrimestre em

100%, a média deveria significar 33% de execução ideal. Sabemos que a execução

ficou em torno de 27%, um valor aproximado do ideal. Mas com relação aos projetos

estruturadores, essa execução média cai para 12%. E, por se tratar de projetos

prioritários, esperávamos uma execução melhor. Há que se ressalvar que essa é a

execução média. Há projeto que está acima da média. A implantação do Suas está

acima da média, assim como o Lares Geraes e o Proacesso. Alguns estão abaixo da

média: Minas sem Fome, Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva. O

atendimento às medidas socioeconômicas e às medidas sociais e projetos

importantes da saúde e da área ambiental também estão abaixo da média. Sabemos

que cada execução tem motivo para estar melhor ou pior, algumas porque houve

contingenciamento, outras porque dependem de Município, de convênio ou de

repasse. O importante desta audiência é que vamos ter oportunidade de discutir com

os gerentes de cada projeto por que a execução está melhor ou pior. Por isso,

convido todos para participarem ativamente, hoje à tarde, amanhã pela manhã e

quinta-feira pela manhã. O orçamento relativo à criança está com uma execução

próxima da média geral, está com 26%, o que agradeço à nossa assessoria técnica.

Mas há ações, como o acompanhamento social nas escolas, que estão com 0% de

execução. A avaliação é do primeiro quadrimestre. Vamos identificar os movimentos

sociais para sabermos o que está acontecendo. Alguns movimentos da área da

criança fizeram relatórios que já foram encaminhados aos gestores.

Por fim, queria dizer que o nosso objetivo é construir um monitoramento de política

pública. E essa construção tem o objetivo de trocar experiência, de colaborar, de

cobrar, de ouvir com o coração e o espírito abertos, seja o gestor, sejam os

Deputados ou os movimentos sociais. O fim último da nossa ação é que a política

pública tenha resultado efetivo para o cidadão, porque o recurso é público. Aqui é a

Casa do povo, aqui aprovamos a lei, que depois será executada. E o movimento

social espera que suas emendas, principalmente as emendas populares, sejam

executadas. O empenho maior é naquilo que o governo projetou. Podem falar que as

emendas populares têm que ser feitas porque vieram da Assembleia, ou as emendas
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dos parlamentares, mas a execução de emenda parlamentar é de 0%. Estou falando

da emenda popular, que precisa ter uma execução adequada para valorizar o

processo participativo. São essas questões que levantaremos nos debates da parte

da tarde.

O André deve falar do cenário. Se o governo, como foi apresentado, está deixando

de fato de arrecadar um recurso volumoso de ICMS por conta da crise e se há alguns

projetos com execução próxima à do ano passado e outros muito aquém, imagino

que, se não houver uma grande recuperação, no final, algo será cortado. É uma

questão política. Como militante da área social, espero que as políticas públicas

sociais cheguem ao final do ano com a execução máxima possível.

A melhor forma de enfrentarmos uma crise econômica é investir no ser humano. Os

dados do enfrentamento mostram que o Brasil se sai melhor do que outros países,

porque temos programas de redistribuição de renda e de aquecimento do mercado

interno de consumo. É importante que mantenhamos o mesmo padrão de

investimento nas políticas públicas sociais em Minas Gerais.

Agradeço muito à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, à Comissão de

Fiscalização, à Comissão de Participação e aos servidores da Casa. A Assembleia

criou uma gerência específica de monitoramento de política pública. Desde 2003,

todos os setores da Casa estão envolvidos nesse processo. Temos um corpo de

servidores dos mais qualificados do País. Isso é muito positivo para o Estado e para

esse processo. Registro e agradeço as parcerias com a Seplag e com os gerentes de

projetos estruturadores do governo do Estado. Seria impossível avançar nesse

processo, se houvesse falta de iniciativa do governo do Estado. Agradeço,

principalmente, a vocês que estão aqui, a vocês que acreditam nesse processo. Até

com emoção, lembro que, em 2003, poucos acreditavam nele, dentro e fora da

Assembleia. Há alguns dias, realizamos uma videoconferência. Não existe mais a

possibilidade de emenda popular na Câmara dos Deputados. A iniciativa esvaziou-se.

E lá houve a primeira comissão nacional. Em Minas, aprovamos 500 emendas,

estamos fazendo revisão anual participativa e agora faremos até balanço no meio do

ano. José Henrique, comunique ao Presidente Alberto Pinto Coelho que, na

videoconferência, a Comissão de Participação Popular da Assembleia foi considerada
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modelo de monitoramento de orçamento público junto à Comissão de Fiscalização.

Temos que avançar mais. A Gláucia mesmo me cobra muito: André, vocês e os

movimentos precisam, além de pegar os dados da execução, ter uma ação política

mais rigorosa. Vamos aperfeiçoando. É assim mesmo. Estamos andando muito mais

do que outros Estados e podemos avançar mais, dependendo da organização e da

determinação dos movimentos sociais, porque a cidadania avança mais dependendo

também da organização da sociedade. Entretanto, considero que já somos vitoriosos

ao realizar, hoje e amanhã, um monitoramento semestral das políticas públicas no

Estado de Minas Gerais. Que essa experiência venha para ficar, independentemente

de quem esteja na Assembleia ou no governo. Parabéns a todos.

O Sr. Presidente - Passaremos à segunda etapa dos trabalhos desta manhã.

Agradeço, mais uma vez, a presença dos Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de

Agricultura; Thiago Coelho, que representa a Seplag; André Abreu Reis, da

Superintendência Central de Planejamento da Seplag; Belmar Azze Ramos, Defensor

Público-Geral; e Cel. BM Alexandre Oliveira, representante do Comando-Geral de

Bombeiros. Agradecemos a todos que participam desse trabalho pela colaboração.

Desejamos a todos um bom dia de trabalho.

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Com a palavra, o Subsecretário Thiago

Coelho Toscano, para fazer sua avaliação dos impactos da crise econômica

internacional nas finanças do Estado e falar sobre as perspectivas para 2010

previstas na LDO.

Palavras do Subsecretário Thiago Coelho Toscano

Bom-dia a todos. Nesta apresentação, abordarei um pouco do cenário fiscal até

2008, confrontando-o com o de 2009, para vocês perceberem que a crise afetou

muito a arrecadação do Estado, consequentemente afetando as despesas e a

execução de alguns projetos. Apesar disso, esclareço que, em relação à execução,

conforme disse o Deputado André Quintão, os projetos estruturadores de fato

apresentam uma execução mais baixa, mas a maior parte deles são projetos de

investimentos. Sabemos que investimentos são mais difíceis de executar que o

custeio. Mas quando comparamos a execução desses projetos estruturadores com a

execução do ano passado, percebemos que a execução está maior no mesmo
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período. Acredito que o André poderá mostrar isso para vocês depois. Mas o fato de

a execução estar mais baixa que a média não é ruim.

Evoluímos bastante nos resultados fiscais de 2003 a 2008. O primeiro ano do

governo foi 2003, e o orçamento havia sido elaborado pelo governo anterior. A partir

de 2004, quando a equipe que hoje compõe o governo enviou o Orçamento pela

primeira vez, conseguimos atingir o déficit zero. Não é nosso objetivo apresentar um

superávit grande, pois isso evidencia que está sobrando dinheiro que poderia ser

gasto com outras coisas. Em 2008, o superávit foi de R$624.000.000,00, mas parte

dele foi para capitalizar o Funpemg e o Funfip, fundos de previdência. Descontando

essa capitalização, o resultado foi de R$39.000.000,00. Como disse, estamos perto

de nosso objetivo.

Em relação ao ICMS - aqui estão valores nominais, sem considerar o desconto

relativo à inflação -, ele tem evoluído sistematicamente sempre acima do PIB.

Comparando 2008 com 2003, ainda que deva ser considerada a inflação, houve um

aumento de mais de 100% na arrecadação do Estado, fruto principalmente dos

projetos de modernização fiscal implementados pela Fazenda visando ao combate da

sonegação.

Em relação aos investimentos, em 2003, no Estado de Minas, o valor foi baixo, da

ordem de R$600.000.000,00, considerando apenas números do orçamento fiscal. O

orçamento executado foi de R$601.000.000,00. Ano passado, o orçamento executado

foi de R$3.700.000.000,00, o que representa crescimento de 520% nesses seis anos.

Em 2009, se considerarmos o investimento das empresas segundo o nosso

planejamento, chegaríamos a cerca de R$11.000.000.000,00. Sabemos que esse é

um número difícil de ser atingido devido à crise.

A crise mundial reduziu as atividades econômicas, e vou tentar mostrar a vocês,

através de números, que Minas Gerais sofreu mais com a crise que outros Estados,

principalmente no setor da siderurgia. Quando comparamos os números atuais com

os de outubro de 2008, que talvez tenha sido o mês mais próspero da história, vemos

que de fato são alarmantes. No entanto, como ressaltou o Deputado Zé Maia, com

esse nosso modelo de gestão, o Estado de Minas tem se preparado melhor para

enfrentar essa crise. Percebemos os Estados fazendo contingenciamento de recursos
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e, principalmente, de investimentos, e o que fizemos até agora foi postergar os

investimentos da programação orçamentária para o último quadrimestre. Na verdade,

isso é algo que já acontece. Analisando os anos anteriores, vamos perceber que

grande parte dos investimentos ocorre no último quadrimestre. Contávamos com uma

melhora - e todos os especialistas esperavam que tal melhora ocorresse em março -,

mas ela ainda não aconteceu até agora, pelo menos no que diz respeito à receita do

Estado. Nesse processo, a contribuição de todos os gerentes e, como mencionou o

Deputado André Quintão, a participação da sociedade para avaliar qual projeto está

andando e qual não está - no meio do caminho e não no final - nos possibilitarão

remanejar recursos para que os projetos que estejam caminhando bem possam

executar até mais do que o previsto.

Falando um pouco sobre os indicadores econômicos, constatamos em Minas

Gerais, comparando dezembro de 2008 com dezembro de 2007, uma queda do PIB

com relação ao período anterior. O PIB ficou em 0,04%, praticamente estagnado,

enquanto o Brasil ainda cresceu um pouco. Quando comparamos com o ano anterior,

percebemos que Minas estava sempre crescendo mais e, comparativamente aos

anos anteriores, desde 2004 Minas cresce sistematicamente acima do País. E agora

se percebe que Minas é o Estado mais afetado pela crise. O PIB do Estado caiu 5,5%

enquanto o do Brasil caiu 1,8%. Quer dizer, quando está tudo indo muito bem, Minas

vai melhor ainda. Quando a situação começa a não ficar muito boa, para Minas é um

pouco pior, ou seja, somos mais voláteis nesse aspecto.

A produção física e industrial é um outro indicador da economia. Em Minas Gerais

houve uma queda de 24%; no Brasil, de 14%, comparando o período de janeiro a

março de 2009 com o mesmo período de 2008. Quando comparamos o período de

abril a março dos anos de 2008 e 2007, percebemos que Minas Gerais é mais

afetado ou seja, os números corroboram aquilo que eu estava querendo dizer: que a

crise nos tem afetado talvez mais que a outros Estados. Aliás, nota-se que Minas

Gerais é o Estado mais afetado, tem a maior queda da produção industrial.

Diante desse cenário, o Estado procurou tomar algumas medidas preventivas. Em

2008, quando a crise começou, como o cenário ainda era muito próspero,

promovemos a antecipação de algumas receitas e de alguns investimentos que só
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ocorreriam em 2009. Podendo antecipar receita, haveria dinheiro para gastar.

Antecipamos também a despesa, porque sabíamos que em 2009 a crise se agravaria,

mas não tínhamos ideia - e continua um pouco dessa forma - de quão grave ela seria

e de até quando ela duraria. A maioria dos especialistas esperava que durasse até

março, e, pelos dados da receita - junho ainda não está aqui, mas temos

acompanhado -, vemos que até maio a situação não havia melhorado. Pelos números

iniciais, em junho a situação não será tão satisfatória. Adiantamos também a segunda

parcela de 340 milhões daquele financiamento de US$1.000.000.000,00 que fizemos

junto ao Banco Mundial.

Não vou aprofundar-me no assunto, porque acredito que, quanto a essas medidas,

a Fazenda já esteve aqui presente em várias oportunidades para explicar cada uma

delas. Mas, falando rapidamente, houve medidas para a prorrogação do ICMS para

caminhões, para a transferência de crédito, para a prorrogação de benefícios fiscais

em 2009, para a revisão da tabela do IPVA de 2009, além de medidas de

alavancagem do crédito. Então, houve aumento dos recursos destinados ao fundo

que financia as microempresas e pequenas empresas; ao fundo de equalização de

Minas Gerais, que visa equalizar as taxas; ao Giro Fácil, que são linhas de

financiamento do BDMG; e ao fundo para empresas emergentes. Ou seja, o Estado

tentou, na medida do possível, aumentar o volume de recursos disponíveis para

financiamento às empresas porque, seguindo a lógica, se financio a empresa, ela

pode produzir e contratar, e isso gera e mantém o emprego e o consumo. A dinâmica

da economia é exatamente essa. Mesmo com essas medidas, quando avaliamos a

evolução da receita, vemos que o número é um pouco alarmante.

Este gráfico mostra a participação das despesas do Estado na despesa total, nas

despesas do Tesouro. Percebemos que, desde 2002, a participação dos recursos

próprios na receita total do Estado tem aumentado, enquanto a do governo federal

tem diminuído. Aqui, vê-se a despesa percentual, que não é absoluta, o que quer

dizer o seguinte: o governo federal, se analisarmos, bem a situação até aumenta o

repasse. O problema é que a receita do Estado aumenta mais, então o percentual do

Estado cresce. Esse é um dado que estávamos discutindo pouco antes da reunião

com o Deputado Zé Maia. Aqui, nesta primeira coluna, temos os dados da receita do
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ano passado, que são números consolidados. E aqui, na segunda coluna, na coluna

B, a receita orçada. Na coluna C, temos a receita realizada. E quando fazemos um

comparativo da receita realizada com a receita orçada, percebemos que estamos

numa média de R$200.000.000,00 abaixo do previsto. Até hoje, já tivemos uma

queda com relação à receita orçada de R$1.130.000.000,00. Quando comparamos

esses números com a receita de 2008, vemos que também são um pouco menores,

mas a evolução é um pouco menor. Quando comparamos os dois números, vemos

que, em relação à receita do ano passado, houve queda de 5% e, em relação ao

orçado, de 12%. O problema, nesse caso, é que a receita orçada financia as

despesas orçadas fixadas no Orçamento. Então, essa situação é que nos preocupa

mais, porque, se ela não melhorar, como falou o Deputado André Quintão, alguma

medida precisará ser tomada no final do ano. Até hoje, o que fizemos foi um

contingenciamento de R$430.000.000,00, mas não fizemos um contingenciamento

linear como se costuma fazer nas administrações públicas pelo País, que, por

exemplo, mandam todo mundo cortar 20% da despesa. E há os que cortam na

gordura e há os que cortam na carne. Então, por exemplo, alguns órgãos param de

contratar consultoria, outros órgãos param de prestar um serviço de saúde.

Buscamos fazer um corte mais inteligente, mais racional, que afetasse menos a

prestação dos serviços públicos. Na verdade, o que fizemos foi limitar o crescimento

das despesas, ou seja, o Orçamento autorizava um crescimento de despesa que

chamamos de “custeio ruim”: despesa de viagem, contratação de consultoria,

gasolina, com exceção da polícia, que não sofreu corte de gastos com gasolina.

Fizemos o seguinte: vocês tinham uma previsão de crescimento e vão continuar

podendo crescer, mas menos do que o que estava previsto. Portanto, fizemos o corte

e chegamos ao número de R$430.000.000,00, ou seja, mantivemos os recursos

orçados para projetos estruturadores. Depois, o André mostrará que a execução está

até mais alta que no ano passado.

Esse quadro também mostra esse comportamento da receita, mês a mês, em

relação à receita orçada do ano passado. Percebemos uma queda sistemática. No

mês de abril, houve um alívio, e achamos que, em maio, iria melhorar. Mas chegou

maio, e ficou abaixo, e junho também não tem se mostrado satisfatório. Esse é
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apenas um gráfico, que representa o anterior. Vemos que, a partir de outubro, a

receita de ICMS, que ultrapassou os R$2.000.000.000,00, vem despencando mês a

mês, apesar de recuperar-se um pouquinho e manter-se em níveis estáveis, em torno

de R$1.700.000.000,00.

Esse gráfico mostra como a receita de ICMS caiu nos diversos setores e como o

setor de siderurgia foi o mais afetado.

Destacamos em vermelho os maiores impactos. Em outubro e novembro, a

siderurgia tinha aproximadamente R$100.000.000,00 de ICMS passados para o

Estado e, em maio, R$51.000.000,00. Ou seja, a receita caiu para a metade. O setor

de combustíveis que tinha R$400.000.000,00 em novembro, em maio caiu para

R$345.000.000,00. Percebemos que, em todos os setores, a receita caiu se

compararmos o mês de maio com o mês de outubro. Isso é mais agravante.

Esse quadro representa o anterior em percentuais. Vocês nem precisam lê-lo, os

números em vermelho indicam que houve queda. Como podem ver, houve queda em

todas as áreas. Nesse gráfico, os números em verde referem-se ao ICMS realizado.

A Secretaria de Estado de Fazenda faz uma projeção, que é o gráfico em vermelho,

do ICMS para os anos seguintes. A curva pontilhada para cima e para baixo é o

desvio-padrão, ou seja, faz-se a previsão, e ela pode ir um pouquinho para cima ou

um pouquinho para baixo. Quando comparamos o realizado com a previsão da

Secretaria de Fazenda, vemos que a situação de fato é grave para todos nós.

Para 2009 - acho que isso pode auxiliar os senhores e as senhoras nos grupos das

áreas de resultados -, pedimos que cobrem dos gerentes a execução dos programas,

das atividades, porque os recursos já estão garantidos. Tendo em vista as limitações

da programação quadrimestral prevista no decreto de programação que fazemos no

início do ano, continuamos garantindo todos os recursos para os projetos

estruturadores. Agora, se constatarmos que a economia não irá recuperar-se,

precisaremos fazer alguma coisa. Até agora, ainda podemos garantir. Só pedimos

que cobrem dos gerentes a execução dos programas. Como disse muito bem o

Deputado André Quintão, no caso dos programas que não tiverem uma execução

dentro da média ou satisfatória e nos quais a receita continuar caindo, se o Estado

precisar fazer outro contingenciamento, o fará. Não tenham dúvida de que os projetos
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que não estão executando, e há dinheiro sobrando, serão remanejados ou para que

os recursos possam ser alocados, ou para outros projetos, ou para compor o nosso

superávit, porque o déficit zero é nosso compromisso. No início do governo, o déficit

zero era uma meta e hoje é uma premissa. O equilíbrio fiscal é uma premissa para

todos nós.

O Dr. André Reis falará um pouco sobre a execução orçamentária e financeira para

demonstrar aos senhores que ela é, de fato, melhor que a do ano passado. Em que

pese à crise, o nosso objetivo é garantir os recursos para os projetos estruturadores.

Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. André Abreu Reis, que falará sobre o

processo de execução orçamentária do PPAG 2009-2011.

Palavras do Sr. André Abreu Reis

Bom-dia. Cumprimento os Deputados Zé Maia e André Quintão, o Dr. Belmar e os

demais membros da Mesa. Conheço grande parte das pessoas que estão aqui em

virtude dos processos de revisão do PPAG. É interessante que essas equipes

mantenham o acompanhamento. Foi interessante ter a oportunidade de fazer o

monitoramento. Discutimos muito nas Comissões de Participação Popular e de

Fiscalização Financeira, durante os processos de revisão, a necessidade de fazer

esse processo de acompanhamento. Quando a sociedade era chamada, no momento

da revisão, o debate não ficava tão qualificado como poderia ser, já que o gerente

faria propostas a respeito de um processo que não estava acompanhando. Era

complicado para o gerente esse encontro acontecer no momento da modificação, no

momento de se propor, o que foi sentido por todos os grupos. Essa emenda foi

recorrente. Acho que foi proposta na última plenária, e a Mesa apresentou a

necessidade do monitoramento. É uma oportunidade interessante para todos os

grupos acompanhar e discutir com os gerentes durante o processo de execução,

agora, no meio do ano. O processo antecederá a revisão, de que os senhores

participarão, em outubro ou novembro, acompanhando a execução de 2009 e

participando das propostas para 2010. Isso deixará o debate mais qualificado. Esse

processo contínuo tornará o debate mais interessante para as duas partes, tanto para
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o governo quanto para a sociedade. Há ansiedade das duas partes. Quem é do

governo acompanha por meio dos jornais a execução, mas não há o “tête-à-tête” para

explicar o que está acontecendo, os problemas da execução, o tipo de dificuldade

que está ocorrendo, para haver um debate franco e técnico com a sociedade.

Falaremos um pouco sobre a execução orçamentária de 2009 e as perspectivas

para o segundo semestre. A execução orçamentária do primeiro quadrimestre de

2009, comparada ao primeiro quadrimestre de 2008, está superior. No total, 12% do

valor executado em 2009 está superior a 2008, embora a receita seja menor. Falarei

a esse respeito. Citarei alguns casos: assistência social, 45%; saúde, 44% - o valor

executado de janeiro a abril de 2009 é 44% superior ao valor global da saúde em

2008 -; segurança pública, 15% superior; transportes, 81% superior ao executado no

ano passado. Do ponto de vista global, foi 12% superior ao valor executado em 2008.

O que ocorre? Houve ainda a questão divulgada pelo “Estado de Minas” nesta

semana, de que a execução orçamentária não foi abalada pela crise. Qual o ponto?

Em 2008, começamos a execução do PPAG 2008-2011, e sempre há um rearranjo,

uma reorganização do programa em todo o Estado, embora houvesse continuidade

do governo desde 2003. Estruturadores, que eram 33, passaram a ser 57; houve

fragmentação do programa para que houvesse acompanhamento mais efetivo e

próximo de cada uma das parcelas dos programas. Quando se chega ao segundo

ano de execução, diversos programas se engrenaram. Comparando 2008 a 2009, em

2009 alguns programas tiveram de ser rearranjados, obras que estavam sendo

contratadas. Em 2009, há uma evolução, de forma a dar à execução dos programas

maior fôlego, maior gás, após um ano de execução nesse atual formato. Embora a

execução seja superior - também observaremos isso nos demais programas -, no

primeiro quadrimestre, a execução é sempre menor, tanto que um dos arranjos

orçamentários que tivemos de fazer para enfrentar a crise foi o reajustamento, o

rearranjo da programação quadrimestral. Liberamos as contas orçamentárias

quadrimestralmente para os órgãos do Estado. A cada quatro meses, eles têm

acesso ao recurso orçamentário. Reprogramamos para concentrar no final do ano,

esperando que a recuperação da economia ajudasse na execução da despesa.

Apesar de ter sido superior no primeiro quadrimestre, pode não refletir nos demais
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quadrimestres, pode não manter uma trajetória ascendente, como no primeiro

quadrimestre. Ou seja, o fato de ter sido maior no primeiro quadrimestre não quer

dizer que a trajetória será sempre ascendente ao longo do ano. Com a queda da

receita, provavelmente teremos de alinhar essa curva. Embora esse quadrimestre

tenha sido maior que o quadrimestre de 2008, talvez teremos de deitar um pouco a

curva da execução orçamentária. Em momento de crise - também já fizemos a

perspectiva das cotas orçamentárias -, temos de refazer escolhas. No momento da

elaboração do orçamento, como bem disseram o Deputado André Quintão e o Dr.

Toscano, fazemos escolhas para decidir onde serão alocados os recursos. São

escolhas, de fato, dolorosas. Todos que são de movimentos distintos percebem isso.

Todas as áreas sociais disputam recursos públicos. Há demanda de todas as áreas.

Temos, de fato, de fazer escolhas. Quando o orçamento é aprovado e não há

demonstração de que a receita vai reagir conforme o valor orçado, é necessário que

sejam refeitas essas escolhas. Isso vai depender muito da cobrança, dos próprios

senhores e das escolhas governamentais a respeito da execução dos programas.

Quanto aos programas estruturadores, de janeiro a abril, vamos comparar o

primeiro quadrimestre de 2009 com o primeiro quadrimestre de 2009: no caso de

despesas correntes, em 2008, 19% e, neste ano, 40%; em investimentos, 11% em

2008 e 14% em 2009; o valor global da execução era de 14% em 2008, no primeiro

quadrimestre, e, de janeiro a abril de 2009, 24%. Isso acontece pelo que já disse:

diversos programas, pelo fato de estarem em execução e de terem ganho fôlego

durante a execução do ano, ou seja, de já terem feito essa trajetória ascendente de

janeiro a dezembro de 2008, em 2009 são azeitados na engrenagem de sua

execução. Então, há a possibilidade de começar o próximo exercício com uma

execução um pouco maior. Tivemos de segurar isso com a própria cota orçamentária,

em função da crise, para que não houvesse uma explosão na realização da despesa,

mas, mesmo assim, ela é maior em 2009. Até 22 de junho, foram liquidados

R$684.000.000,00 de investimentos referentes à diferença paga em 2008. Isso são

despesas que chegaram no último quadrimestre do ano passado; foram despesas

empenhadas, ou seja, foram feitas reservas de recursos no Orçamento de 2008

relativas a investimentos a serem realizados pelo governo. As obras não foram
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medidas. Não houve, na verdade, pagamento e liquidação das obras no exercício de

2008; foi feito somente um empenho da despesa à conta do Orçamento de 2008.

Dessa despesa relativa ao Orçamento do ano passado, foram liquidados até este ano

R$684.000.000,00. Esse é um valor que se soma ao investimento realizado com o

próprio Orçamento deste ano. Houve liquidação de investimentos, ou seja,

investimentos medidos, reconhecida a despesa pelo governo, referente ao ano

passado, desse valor agora no primeiro quadrimestre.

A partir de 2009, um dado de janeiro a abril, houve uma emenda na Lei de

Diretrizes Orçamentárias que colocava a obrigatoriedade de se executar, de acordo

com o Siafi, a despesa de forma regionalizada para investimentos estaduais. Na

verdade, veio uma solicitação para que isso fosse para todas as despesas do Estado,

mas temos uma série de dificuldades em relação às despesas correntes,

principalmente de regionalizá-las. Ou seja, quando faço alguma aquisição ou pago

alguma contratação, não posso falar para qual região do Estado ela se destina. Um

exemplo pode ser a própria manutenção desta Casa: é difícil falar a quem se destina

a produção legislativa, pois se destina a todo o Estado de Minas Gerais. Há várias

despesas, então é difícil a apropriação, dizer qual região foi beneficiada de forma

mais sistemática e objetiva. Foi definido que somente os investimentos seriam

regionalizados nesse formato na execução orçamentária. Esses investimentos são

feitos, de forma aproximada, porque não se pode imaginar, numa obra de uma

rodovia, quanto custou um trecho. Pode ser que o trecho menor tenha custado mais

em razão da execução da obra. Mas fazemos essas apropriações para fins didáticos,

de acompanhamento e de destinação dos investimentos no Estado.

Como essas obras começaram a ser feitas em 2009, não há base para comparação

em 2008. As regiões do Estado estão ordenadas por maior investimento “per capita”,

de janeiro a maio deste ano. Sobre a perspectiva do investimento “per capita”, as

regiões mais beneficiadas, de janeiro a maio, foram os Vales do Jequinhonha e

Mucuri e o Norte de Minas. A região central vem na sequência. Depois, vem o Rio

Doce, o Sul e a Zona da Mata. Dos R$642.000.000,00 investidos - estou falando

somente de despesas com investimentos -, temos obras e aquisição de

equipamentos, equipamentos de computadores, maquinários, mas notadamente
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obras. Esses R$642.000.000,00 correspondem a R$33,00 “per capita” no Estado, se

eu dividir isso para uma população de 20 milhões de habitantes. Se eu fizer essa

relação da região, comparando-se o tamanho da população, vamos ter um dado

interessante e que tem de ser levado em conta, porque senão fica parecendo que a

concentração está somente na região central. Porém, nela encontram-se 36% da

população do Estado.

Por que, no Vale do Jequitinhonha e na região Norte, cuja população é menor - o

Jequitinhonha com 900.000 habitantes, quase 1 milhão, e o Norte de Minas com

1.500.000, quase 1.600.000 -, houve um valor “per capita” maior? Notadamente,

pelas características dos programas que foram executados nesse período e que vêm

sendo executados este ano. No caso do Norte e Jequitinhonha, há uma presença

muito marcante da execução das obras do Proacesso este ano, e no Norte e

Jequitinhonha, que é uma região ampla, os trechos de rodovia são relativamente altos

para serem construídos. Os recursos se concentram nessa região por causa das

despesas realizadas pelo Proacesso. Então, os principais programas de investimento

que aconteceram nesse período, de janeiro a maio, nessas regiões, foram o

Proacesso, o Barragens de Minas, o Novos Padrões de Rendimento da Educação

Básica, programas de padronização do nível de estrutura da educação, os Programas

de Manutenção da Rede Rodoviária, os de Regionalização de Urgência e

Emergência. Então, há programas diversos e de várias searas da política pública no

campo da educação, da saúde e de obras públicas, um programa de obras

emergenciais nos Municípios e de apoio aos Municípios do Estado.

Aqui estou pegando só a região Norte, o Jequitinhonha e o Mucuri. Os

investimentos do Estado concentraram-se no Proacesso, na Região Metropolitana de

Belo Horizonte, no ProMG Pleno, no Programa de Recuperação de Rodovias, no

Barragens de Minas, no Novos Padrões de Rendimento da Educação, no Programa

de Apoio e Inovação Científica e Tecnológica, na Regionalização de Urgência e

Emergência, na Manutenção da Rede Rodoviária e em diversos outros. Esses seriam

os principais que compõem os R$640.000.000,00 investidos de janeiro a maio. Para o

segundo semestre, como observamos em relação aos programas estruturadores, a

execução está bem superior ao que vimos no primeiro quadrimestre do ano passado,
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mas, no cômputo geral da despesa, está bem próxima. Na verdade, 31% foram

executados este ano, e 30% no ano passado, em relação ao crédito que estava

autorizado para o ano.

O Deputado André Quintão referiu-se à questão de a execução dos estruturadores

ser mais baixa que as demais despesas. Só faço uma ressalva porque, para as

demais despesas, uma despesa linear se mantém, o que computa nas demais

despesas, que torna sua execução maior. Lá aparecem duas grandes despesas, que

é pessoal, irregular ao longo do ano e muito grande, e uma despesa regular durante o

ano inteiro, o que puxa as outras despesas que não são estruturadoras para a

execução ficar mais alta.

Transferência constitucional dos Municípios, que são parcela de ICMS, de IPVA

devido aos Municípios. De tudo o que entra no Estado, 25% do ICMS e 50% do IPVA

são repassados aos Municípios. São valores altos que puxam a execução das demais

sempre para cima, o que faz com que os estruturadores tenham a execução

relativamente mais baixa, mas, do outro lado, têm um peso muito alto de pessoal e

transferência aos Municípios. Para se ter uma idéia, no ano, em um orçamento de

R$40.000.000.000,00, a transferência aos Municípios fica em torno de

R$7.000.000.000,00 ou R$8.000.000.000,00, e a despesa com pessoal, em torno de

R$17.000.000.000,00. Então, essas duas despesas têm um valor muito grande em

relação ao total do orçamento, o que faz com que as despesas das demais, que não

estruturadoras, fiquem sempre com a execução um pouco mais alta.

Para o segundo semestre de 2009, faço essa ressalva, porque voltaremos a nos

encontrar em novembro para discutir a execução dos programas estruturadores e sua

revisão para o próximo exercício. É importante ressaltar que essa trajetória de

execução pode não se confirmar ao longo dos meses, em razão da receita.

Infelizmente, por enquanto, não tivemos nenhuma sinalização do ICMS, que é a

nossa principal receita. Para o mês de junho, a previsão está no patamar de maio.

Até setembro e outubro do ano passado, estávamos arrecadando por volta de

R$2.000.000.000,00. Estamos trabalhando sempre em um patamar de

R$1.730.000.000,00 mensais.

Das demais receitas, há algumas com crescimento pouco significativo. Por que o



____________________________________________________________________________
25

ICMS? Essa é a maior receita do Estado, e boa parte dela é de livre aplicação, para

que possamos financiar programas das mais diversas naturezas. Outras receitas do

Estado possuem uma vinculação clara. Se há um aumento no número de receitas de

convênio, isso ajuda na execução da política pública, mas não a gestão orçamentária,

porque a receita de convênio nasce junto à despesa. Quando assino um convênio

para receber um recurso federal, este será para uma despesa específica. O recurso

não ajuda nas demais despesas orçadas, principalmente com recursos do ICMS,

recursos para livre locação. Obviamente devemos ressaltar as vinculações para

saúde, educação e desenvolvimento e pesquisa na Fapemig.

Para 2010, quais são as metas que trago aqui? Esse trabalho foi encaminhado, no

dia 15 de maio, junto ao projeto da LDO de 2010. O que faz a LDO? Ela traça as

diretrizes para a elaboração do Orçamento de 2010, e a Constituição diz que ela deve

conter as prioridades das execuções dos programas para 2010. Para o governo do

Estado, sempre foi fácil definir as prioridades, desde 2004, pois é sempre a carteira

dos estruturadores. Há algumas diferenças. Se eu observar o plano aprovado em

janeiro, a revisão do ano passado para 2009 e a LDO para 2010, no plano, as metas

são estabelecidas para 2010 e até para 2012. Na verdade, fazemos um

acompanhamento deslizante desse plano, como costumamos dizer, para não

perdermos o horizonte de 4 anos, embora ele se encerre em 2011. Quem acompanha

a LDO deve observar que as metas, para o exercício 2010 do plano aprovado, estão

diferentes em alguns programas. Isso ocorreu em virtude de ajustes feitos na

execução. Quando envio a LDO, já tenho alguma execução relativa a 2009, e ficamos

abertos para discutir alguns casos específicos.

Faço uma ressalva - e penso que já discutimos esse tema em audiência pública: o

anexo de metas e prioridade da LDO perde um pouco a função quando realizamos

uma revisão sistemática e esse acompanhamento no Estado. Por quê? A

Constituição da República e também a Constituição mineira falam que o Plano

Plurianual conterá as metas para os próximos 4 anos, sendo sempre elaborado no

primeiro ano de exercício de governo de qualquer Chefe do Poder Executivo e com

fim previsto para o primeiro ano do próximo governo. Fazendo a ligação da LDO com

o Orçamento, nesse plano de 4 anos, qual seria a função dela? A cada ano, ela iria
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ao plano para pinçar o que seria prioridade nele. A Constituição não prevê essa

revisão de metas de forma anual, como realizamos no Estado e também a União, na

esfera federal. O que acontece? Fazemos uma revisão anual, em setembro,

discutindo, aliás, com a sociedade civil. Por exemplo, em outubro e novembro de

2008, fizemos uma revisão e já discutimos as metas para 2009, 2010 e 2011. Em

maio, novamente discutirei metas para 2010. Essas mesmas metas para 2010 serão

também discutidas na revisão do plano, em outubro e novembro. Não há, na

Constituição, a previsão de que ocorrerá essa revisão anual do plano. Assim,

especificamente esse anexo perdeu um pouco o significado no corpo geral dos

instrumentos de planejamento, dado que realizamos uma revisão anual do plano, o

que a Constituição não prevê. Pela leitura da Constituição, ela prevê um plano

estático, elaborado no primeiro ano de exercício, o qual ficaria parado durante os 4

anos, e a LDO faria, a cada ano, a busca no plano e determinaria o que seria

prioridade nele para o próximo exercício. Essa função perde então um pouco do seu

significado, na medida em que faço revisões anuais do plano e dou chance e margem

a uma discussão mais ampla sobre ele e sobre o que realmente é prioridade.

Discutimos todo o escopo do plano, incluindo os programas do Estado especiais,

que não são prioridade e são passíveis de emenda de qualquer natureza.

Para 2010, falarei mais rapidamente, para que não fique cansativo. Acredito que,

nos grupos, isso pode ser discutido com a gerência do programa. Algumas ações

podem ser acompanhadas pelo relatório da LDO. Vocês podem perceber que

algumas sumiram. Falarei sobre uma que é mais sensível e que poderia surpreender,

mas há uma explicação para isso. Refiro-me à merenda para o ensino médio noturno.

Ela não aparece nas metas de 2010, pois deixou de ser uma ação estruturadora e

passou a ser corrente. Por que ela não é mais estruturadora? Essa ação específica

era estruturadora porque não havia nenhuma transferência federal, mas um aporte do

Estado, ou seja, um incremento que o próprio Estado fazia para essa alavancagem.

Então, conceitualmente, ela era uma ação que se aproximava do conceito de

programa estruturador, para se fazer uma alavancagem na ação de algum novo

processo. Mas, a partir deste ano, o governo federal passou a repassar verbas para

essa ação específica. Então, ela passou a ser mantida, como as demais ações da
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educação, e não deixou de ser importante, somente deixou de entrar na carteira dos

projetos de maior alavancagem do Estado. Então, ela passou a ser uma ação

corrente, ou seja, já foi entendido que era fundamental haver merenda no ensino

médio noturno. Assim, o governo federal tem repassado os recursos para todos os

Estados, e isso passou a não ser mais uma ação isolada do Estado de Minas Gerais,

como vinha sendo em seu “status” de ação estruturadora. Não é mais estruturadora

nesse sentido. Nos programas da educação, ela passou a ser corrente com execução

normal, como as demais ações relativas à merenda escolar. Vem sendo feito esse

aporte de recursos, e esse volume tem aumentado.

Para 2010, está prevista a meta de atendimento às escolas, com o projeto Escola

em Tempo Integral e com o acesso à merenda escolar a 175 mil alunos que

participam desse programa; a construção de três novas unidades socioeducativas -

no conjunto dos projetos estruturadores, estão misturadas as mais diversas áreas,

ordenadas de acordo com alguns setores -; a abertura de 3 mil vagas no sistema

prisional, via PPP; o atendimento a 40 Municípios com o projeto Cinturão de

Segurança; a entrega de 5 mil novas unidades habitacionais do programa Lares

Geraes; o atendimento de 200 crianças e adolescentes no Programa de Proteção às

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM -; o atendimento de 3 mil

alunos pelo programa de criação e consolidação de polos de desenvolvimento do

esporte; o atendimento a 130 mil famílias beneficiadas pelas ações do projeto Minas

sem Fome; o atendimento a 2.600 escolas que foram beneficiadas com laboratórios

de informática e equipamento de internet; a ampliação do número de alunos do

Poupança Jovem, totalizando 50 mil participantes; o atendimento de 16 mil jovens

pelo programa Fica Vivo; e a qualificação de 10 mil pessoas pelo programa Usina do

Trabalho.

Gostaria de retornar a um ponto interessante: o crescimento da despesa do Estado.

Minas Gerais está crescendo e gastando muito mais, pois as suas estruturas

aumentaram. Naturalmente, quando o Estado cresce, a estrutura de atendimento e

prestação de serviços públicos agrega mais gastos permanentes, que são retirados

das demais políticas públicas. Darei um exemplo: em relação à segurança pública, de

2003 a 2008, houve um crescimento do sistema prisional, na Secretaria de Defesa
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Social, de 13 mil presos para 40 mil. Houve uma triplicação do número de presos

nesse período. A manutenção desse sistema é muito caro. O que se gasta durante

um ano em um presídio daria para construir um novo presídio. Por exemplo, se são

investidos R$100.000.000,00 em um presídio durante um ano, isso será gasto na

manutenção dos presos “ad eternum”. A ampliação desses serviços sofre uma

redução ao longo do tempo, caso a receita não cresça na mesma proporção. Se

aumentarmos a malha de escolas, do sistema prisional e do sistema de saúde,

naturalmente retiraremos a escolha de outras políticas públicas ao longo do período,

ou seja, reduziremos a margem de escolha na linha do tempo. Esse é um ponto

específico que diz respeito à criação de vagas pela PPP. Essa tem sido uma área de

grande crescimento do investimento por parte do Estado nesse período de 2003 a

2008, pois é uma área de consumo de recursos permanentes, tanto na Polícia Militar,

quanto na Polícia Civil, na Secretaria de Defesa Social, pois a nossa margem de

redução de gerenciamento de despesa é muito pequena, já que são grandes os

gastos obrigatórios que compõem a despesa. Abordarei alguns pontos interessantes,

vou pinçar algumas questões.

Assinaturas de termos de compromissos. São 128 hospitais no âmbito do Pro-Hosp.

Aprovação de 30 módulos do sistema de transporte em saúde. Atendimento de mais

de 90 mil economias residenciais no sistema de esgoto. Construção de sete centros

Viva Vida. Atendimento de 2 mil agricultores dentro do Programa de Melhoria

Tecnológica de Agricultura Familiar.

Atração de investimentos. Atração de R$1.300.000.000,00 em investimentos para a

região Norte de Minas Gerais. Conclusão asfáltica para 100% dos Municípios

mineiros, com previsão de encerramento do Proacesso em 2010. Recuperação de

quase 8.000km de rodovias estaduais também com previsão para 2010. Concessão

de 240km de redistribuição de gás natural. Concessão e ampliação de 25 aeroportos

no Estado de Minas Gerais.

Os investimentos em infraestrutura são bastante significativos. É importante

ressaltar o Proacesso, que tira os Municípios que não tinham ligação asfáltica de uma

situação da década de 60. É um programa que tem privilegiado principalmente o

Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha.
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Era o que eu gostaria de dizer. Desejo que os senhores façam um bom trabalho

com os gerentes, cobrem explicações, acompanhem o que vem ocorrendo na

execução dessas políticas de forma sistemática. A Secretaria de Planejamento está à

disposição para dar todo o apoio a essa discussão, para que esse debate cresça e

evolua a cada ano, como ocorre desde 2003 no PPAG 2004-2007 com a Comissão

de Participação Popular. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Neste instante, daremos início à fase

de debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular

perguntas aos expositores. As questões poderão ser feitas por escrito ou oralmente,

mediante inscrição prévia. Os formulários foram distribuídos. Para que possamos

agilizar os debates, solicitamos aos participantes que, ao fazerem uso do microfone,

se identifiquem, sejam objetivos, sucintos e dispensem o uso das saudações

pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para sua intervenção, sendo

garantido o mesmo tempo para as respostas.

Informo que nesse processo existem mais de 400 inscrições feitas,

aproximadamente com 180 entidades inscritas.

A Presidência informa ao Plenário que a ata desta audiência contendo a transcrição

completa das exposições e dos debates será publicada no “Minas Gerais”, “Diário do

Legislativo”, na edição de 1º/7/2009. Todas as exposições estarão disponíveis no

“site” da Assembleia, no “link” PPAG.

A Presidência informa, ainda, que os grupos iniciarão seus trabalhos às 14 horas.

Grupo 1 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce,

com os respectivos projetos estruturadores - Aceleração da Aprendizagem, Promoção

de Investimento e Inserção Regional, Convivência com a Seca, Inclusão Produtiva -

fará sua reunião na Escola do Legislativo, sala 3; Grupo 2 - Redução da Pobreza e

Inclusão Produtiva, com Implantação do Suas, do Lares Geraes, do Minas sem Fome,

do Travessia e Universalização do Acesso -, no auditório da Assembleia Legislativa;

Grupo 3 - Rede de Cidades e Serviços, com os projetos Circuitos Culturais de Minas,

Destinos Turísticos Estratégicos, Proacesso e Minas Avança -, na Escola do
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Legislativo, sala 2; Grupo 4 - Logística de Integração e Desenvolvimento, com os

estruturadores ProMG, Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira

Agroindustrial, Programa de Aumento da Capacidade dos Corredores de Transporte -

na Escola do Legislativo, sala 4.

Debates

O Sr. Presidente - Cumprimentamos o Thiago e o André pela objetividade de suas

falas. Ficou claro para nós como é importante o trabalho na parte da tarde de

amanhã. Solicitamos, portanto, que todos acompanhem o trabalho dos grupos.

Por enquanto, os projetos estruturadores estão com o orçamento garantido. Alguns

demonstram uma execução acima da média do ano passado, outros demonstram

uma execução abaixo da média do ano passado. Na média, os estruturadores estão

um pouquinho acima da execução do ano passado e bem abaixo da média geral.

Estão abaixo, porque a despesa com pagamento de pessoal é permanente. O Estado

tem de executá-la todos os meses.

É importante que os grupos verifiquem se o problema é de gestão, se é dos

parceiros na viabilização do estruturador ou se é de escolha política do órgão

responsável pela gestão do estruturador. Por isso, é importante a participação de

todos.

Minha intuição foi referendada pelo André e pelo Thiago. Evidentemente, se o

comportamento de receita não está na mesma curva do ano passado, os

estruturadores estão mantendo a execução e boa parte das despesas continuam,

logicamente deve haver um nível de contingenciamento, de corte. Aí, sim, caberá a

escolha política.

Em nome de vários segmentos, André, adianto uma posição política: que se faça

um grande esforço junto aos gerentes dos estruturadores, para que as emendas

populares sejam executadas. Isso é fundamental, porque se trata de emendas com

chancela popular. Não pretendo generalizar. Há gestores inteiramente dedicados à

efetivação das emendas populares, mas, em alguns casos, a emenda popular é

sempre deixada para a reta final, não é assumida no planejamento do órgão gestor.

Considero, então, importante que a emenda popular seja efetivamente executada.

Para iniciar a fase de debates, passo a palavra à Kátia Ferraz, do CVI, uma
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importante ONG de Minas Gerais.

A Sra. Kátia Ferraz - A minha pergunta é para o André: estava verificando os

números e quero que verifique se o Travessia é um programa estruturador. Acredito

que a sua atuação reduza vários índices de pobreza. Havia um montante ali de pouco

mais de R$1.000.000,00. Você disse que, quanto à questão prisional, aumentou-se

muito o número de detentos, o que pesa mais para os cofres do governo. Penso que

há algo errado, pois o programa Travessia poderia ter bom nível de atuação

justamente para não gerar esse aumento do número de detentos, dessas pessoas

com desproteção social.

Anteontem, participei de um evento em que a Secretária Renata Vilhena também

esteve presente: o lançamento da revista “Desproteções Sociais”. Acredito que isso

poderia ser um mote da Seplag para começar a verificar esse tipo de conexão,

porque alguém não está fazendo a sua parte. Há alguma coisa quebrada no meio.

Queria ouvir uma palavra sua nesse sentido. Obrigada.

O Sr. Presidente - Há mais duas perguntas. Vamos fazê-las em bloco de três. Falo

tanto para o Thiago quanto para o André: se considerarem a pergunta muito

específica, poderão remetê-la ao grupo da tarde. A primeira pergunta é da Comissão

do Centro de Saúde do Vera Cruz, bairro vizinho daquele em que nasci, o Pompeia. A

pergunta está em nome de Isaura Rodrigues Fernandes: “O que está sendo feito em

relação à falta de medicamentos nos postos de saúde e de consultas

especializadas?”. Thiago, agrego a essa pergunta uma informação: na análise que fiz

dos estruturadores, percebi que alguns projetos de saúde vão bem, mas dois,

particularmente, possuem uma execução orçamentária baixa: o Saúde em Casa está

com 6,23%, e o Viva Vida, com 5,88%. Aliás, a saúde, junto à educação, possui um

comportamento, em geral, acima da média, porque se trata de obrigação

constitucional, de recurso vinculado. Fiquei particularmente preocupado com essa

execução. Portanto agrego à relevante pergunta da Isaura essas duas áreas.

A terceira pergunta é da Ilda Gonçalves de Matos, também da região leste:

“Gostaria de saber como anda o monitoramento do Rio São Francisco, devido às

suas contaminações”. Agrego a essa pergunta da Ilda, na mesma lógica de

monitoramento da execução, a informação de que o estruturador de revitalização do
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Rio das Velhas está com execução de 0,16%. Não sei exatamente se isso ocorre pela

natureza do projeto ou se depende de algum acordo, de alguma parceria firmada, ou

se é porque a execução está baixa mesmo. Aproveitando que estamos no mês do

meio ambiente, junho, externamos a nossa preocupação com a revitalização do Rio

das Velhas, que integra a Bacia do São Francisco, exatamente na mesma linha da

pergunta da Ilda.

O Sr. André Abreu Reis - Kátia, vamos ver o gasto com o programa Travessia e

Defesa Social. Na verdade, essa pergunta sempre é apresentada ao Dr. Genilson,

Subsecretário de Administração Prisional - perdoem-me, não sei se o nome da

estrutura é exatamente esse. Há uma escolha no presente que tem de ser feita, dado

o passivo que temos. Na verdade, esse crescimento não ocorreu por causa do

aumento do número de crimes cometidos. De fato, esse número aumentou na década

de 90.

Não sou nenhum especialista em segurança e sei mais pelas informações que

todos têm a respeito. Mas havia um passivo de recolhimento de pessoas que

deveriam estar presas, e não estavam. Na verdade, não cresceu o número de

criminosos, cresceu o número de pessoas reclusas que já deveriam estar dentro do

sistema prisional, e não estavam, porque não havia lugar onde colocá-las. Antes,

havia uma concentração muito grande de presos na Polícia Civil, cuja função não é

cuidar do sistema prisional. A sua função é investigar. Então, desde 2003 está

havendo um processo de transferência desses presos para a estrutura da Defesa

Social. E com esse processo de transferência e de ampliação de vagas, houve, na

verdade, a possibilidade de colocar reclusos condenados que já deveriam estar

presos.

A respeito do Programa Travessia, o Estado já vem promovendo um crescimento,

não só desse programa, mas também de outros programas sociais que podem ter um

impacto futuro nos indicadores dessa natureza. No presente, não há como fazer essa

escolha. Não há como deixar de prender quem deveria estar preso hoje, para investir

em programa social, a fim de que, no futuro, já não haja pessoas presas. É uma

escolha. Tem um autor de ciências políticas, o Wanderley Guilherme Santos, que fala

que a política social é cometida por escolhas trágicas. Então, as escolhas que faço



____________________________________________________________________________
33

são sempre trágicas. É alguma coisa que deixo de investir na área social. É difícil

fazer essa escolha hoje. É difícil dizer que não se vai ampliar vaga no sistema

prisional para se investir em política social. Como não ampliar vaga e manter quem

deveria estar preso na rua? É uma convivência complicada. Essa tensão estará

sempre presente na gestão e nas escolhas que vimos fazendo. O Toscano poderá

falar melhor sobre o crescimento e a ampliação do Travessia, porque ele

acompanhava mais de perto. Mas há essa reflexão. Essa é uma pergunta

permanente e presente, mas é uma questão inerente à tomada de decisão durante o

tempo todo. Na verdade, isso ocorre não só na política social, com a Defesa Social,

mas também na política de programas como o Travessia, o Viva Vida. Qualquer

programa estadual disputa recursos. A convivência tem essa agravante. Isso é algo

pensado, mas a escolha é muito difícil.

O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Complementando, em relação à

segurança, no ano passado tivemos a CPI do Sistema Prisional, que percorreu todo o

País, e da qual temos uma extensa documentação. Pela primeira vez, no ano

passado, o Estado conseguiu superar o número de presos sob custódia do sistema

prisional. Os presos antes estavam nas cadeias públicas, em estado deplorável.

Vimos o que ocorreu na cadeia de Ponte Nova: pegou fogo. Como o André disse,

temos o passivo, e, em 2002, havia apenas 5 mil vagas. Neste ano devemos atingir

30 mil. No ano que vem, com a PPP, ultrapassaremos os 30 mil. O que temos feito é

uma transferência dos presos das cadeias públicas da Polícia Civil, o que libera mais

agentes para a atividade de investigação e melhora a condição dos presos. Se vocês

tiverem a oportunidade de acessar o material, poderão ver pelas fotos que as

cadeias, quando são inauguradas, são quase um hotel. É um outro patamar. O

investimento de segurança cresce muito nesse sentido de aparelhamento da polícia.

Como você disse, o Travessia tem alguma coisa errada. Se o Travessia é um

programa de prevenção, não deveria haver o homicídio do outro lado. Mas a relação

não é causal. O impacto não é imediato. O Travessia é um programa que começou

em 2007. Se puderem acessar o PMDI, a sua meta, verão que, com a crise, talvez

não consigamos atingir, em 2010, o número de Municípios que pretendemos; se não

me engano, em torno de 100. Não sei se eram 100 ou 10. Se forem 10, já
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ultrapassamos. Não tenho o número de cabeça, temos que ver no PMDI. Mas, se se

atua com o Travessia, isso não quer dizer que a criminalidade irá melhorar no mesmo

momento.

Mesmo assim, se se pegarem os índices de criminalidade, percebe-se que voltaram

a patamares anteriores a 2003. No Estado, de fato a criminalidade caiu. O Estado tem

investido no projeto Travessia. Não sei se você o acompanhou desde o início, quando

era apenas em cinco Municípios. Ele começou em Ribeirão das Neves, foi para

Franciscópolis, Setubinha, Governador Valadares e outro Município, de que não me

lembro agora. No início deste ano, o Governador assinou um convênio com mais 35

Municípios para a expansão do projeto Travessia, ou seja, o programa está

crescendo. Mais do que fazer intervenções, o programa articula as políticas públicas.

Tenho as políticas, as Secretarias de Educação, Saúde, Saneamento Básico e

Habitação, cujas áreas não necessariamente coincidem. O Travessia engloba todos

os programas que o governo reúne e atua em determinados Municípios, faz um

trabalho conjunto. Ainda este ano, alcançaremos 35 Municípios. A ampliação para o

próximo ano dependerá da receita. Não vamos conseguir aumentá-lo tanto quanto

gostaríamos.

A Sra. Kátia Ferraz - Para completar. O governo do Estado assina para a

implantação dos programas com as Prefeituras? É isso o que acontece em todos

eles?

O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Não, não os programas. No caso do

Travessia, a Secretaria de Desenvolvimento Social elabora um plano de trabalho.

Nele, existem as atividades de cada órgão nos eixos do programa, que são os que

citei. Quando o plano de trabalho está pronto, o convênio é assinado entre o Prefeito

e os Secretários de cada Pasta, para que se comprometam com as metas do

Travessia. O programa tem essa característica mencionada pela senhora.

O Sr. Presidente - Thiago, e a saúde?

O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Com relação à falta de consultas

especializadas e de medicamentos, talvez esse seja um debate que deva ser

realizado com maior profundidade nas equipes com os gerentes de projetos. Aqui,

estou sem os números. Historicamente, conseguimos comprovar que o volume de
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recursos destinados à compra de medicamentos cresce sistematicamente ano a ano.

Para 2009, o orçamento total da saúde aumentou R$600.000.000,00. Se existe o

problema de falta de medicamentos e de consultas especializadas, isso é grave.

Tivemos o lançamento do Centro de Especialidades Médicas, que visa a resolução

desse problema. De fato, podemos discutir esse problema com mais profundidade. O

que a Secretaria de Planejamento poderia realizar nós fizemos, que foi a

disponibilização de recursos e planejamento para atingir as metas previstas. Sobre os

atrasos e a baixa execução do Viva a Vida, realmente houve problema com a

execução de obras em alguns Municípios. Com certeza, o gerente do projeto

explicará os atrasos. Acho que conseguiremos recuperar o que estava previsto para

este ano no máximo até janeiro, conforme a última conversa que tive com o

Secretário Antônio Jorge. De fato, existe um atraso que estamos tentando recuperar.

Sobre a baixa execução do Saúde em Casa, é preciso lembrar que o programa quase

dobrou o volume de recursos do ano passado para este ano. Quando aumentamos o

valor dos recursos, a execução cai, porque, se há aumento na base - mesma

execução do ano passado e mais dinheiro -, comparando-se com o crédito, a

execução fica mais baixa. Aumento a receita em 10, mas não consigo gastar 10 ao

mesmo tempo. Às vezes, gasto 2 agora, depois 2, e 2, e 2. Então, fica um pouco

descompassado no começo. Entretanto, não há dúvidas de que irá igualar-se porque

não pretendemos fazer contingenciamentos na área de saúde. André, você quer

complementar? Sobre o Rio das Velhas, talvez a Myriam possa responder com mais

propriedade, porque ela é a gerente do projeto. O que o senhor acha, Deputado?

O Sr. Presidente - Como a Myriam está presente, passaremos a palavra a ela para

que possa fazer esses esclarecimentos, pois não sei se a pessoa que fez a pergunta

fará parte do mesmo grupo.

A Sra. Myriam Mousinho - Bom dia. Sou Coordenadora Executiva da Revitalização

do Rio das Velhas. Aproveito a oportunidade para fazer alguns esclarecimentos. A

revitalização do Rio das Velhas é um projeto diferente e inovador no escopo do

Estado porque trabalha em rede com uma série de parceiros. Grande parte do

investimento que está sendo feito não entra, sequer, no orçamento, no PPAG, porque

é um investimento direto da Copasa, das Prefeituras e dos sistemas autônomos de
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esgoto dos Municípios. Como mencionado pelo Deputado, a execução orçamentária

foi baixa no primeiro quadrimestre, pois trabalhamos em rede, e vários projetos são

de responsabilidade de outros parceiros. Estamos trabalhando nessa gestão. Para se

ter ideia do porquê de a execução ter sido baixa, um único projeto equivale a 95% do

nosso orçamento. Então, estamos com dificuldade de executar esse projeto, cujo

investimento é da ordem de R$17.000.000,00, e é uma parceria entre a Copasa e a

Prefeitura de Belo Horizonte. Estamos monitorando a ação. Acreditamos que haverá

melhoria significativa da execução orçamentária.

Aproveito para dizer que esse projeto está colhendo resultados positivos.

Participamos da Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas, verificando “in loco”

a melhoria da qualidade das águas do Rio das Velhas, inclusive, com a volta de

peixes para regiões consideradas degradadas em passado recente. Agradeço a

oportunidade de fazer esses esclarecimentos e convido a todos para participar do

nosso grupo de discussão amanhã, à tarde, em que detalharemos a explicação

dessas questões. Obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - A próxima pergunta é da Ana, para o

Sr. Thiago Toscano: “Caso não seja mais possível garantir recursos para os

programas estruturadores em razão da não recuperação da receita, quais serão os

critérios utilizados para o contingenciamento dessas despesas?”. A outra pergunta é

de Adriano Guerra, da Oficina de Imagens, Frente de Defesa dos Direitos da Criança,

também dirigida ao Thiago Toscano: “O governo estadual pretende disponibilizar o

acesso de todos os cidadãos mineiros aos dados da execução orçamentária em

tempo real, via Armazém Siafi, nos moldes do que já ocorre com os gastos do

governo federal?”. Pergunta de Francisco José Guimarães Filho, da Comissão dos

Servidores das Carreiras Administrativas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais:

“Qual é a situação real da negociação das Comissões de Administração Pública e de

Segurança Pública em relação ao orçamento da segurança pública para os

servidores administrativos da Polícia Civil?”. Pergunta de Válter Luís Machado, da

Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Governador Valadares,

dirigida a André Abreu: “Há condições de se disponibilizarem os dados econômicos

aqui apresentados via e-mail?”.



____________________________________________________________________________
37

Aproveitando a pergunta formulada, informamos que todas as apresentações

estarão disponíveis no “site” da Assembleia Legislativa, na página www.almg.gov.br.

Nela existe um “link” direcionado ao PPAG. É só abrir a página, clicar no “link” PPAG,

que todas as apresentações estarão disponíveis. Essas são as questões por escrito,

e a Profa. Santuza deseja fazer uma pergunta oral. Vamos responder às escritas e,

posteriormente, passaremos a palavra para a Profa. Santuza.

O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - A pergunta da Ana é a seguinte: “Caso

não seja mais possível garantir os recursos e os programas estruturadores, quais

serão os critérios utilizados?”. Vamos utilizar critérios inteligentes, como falei. Não

serão critérios lineares ou mais fáceis, talvez sejam os mais complicados. A gente

quebra a cabeça um pouco, mas, se eu puder explicar o que fizemos com o custeio,

usarei mais ou menos a mesma lógica com o estruturador, caso se faça necessário.

No que se refere ao custeio, quando fizemos o primeiro contingenciamento de 430

milhões, nossa ação inicial foi não cortar recursos dos estruturadores, mas blindá-los.

Depois fomos a cada órgão e analisamos as despesas deles com relação aos itens-

meio, que chamamos de custeio ruim. Seria despesa de viagem, consultoria,

gasolina. Para a Polícia Civil, a gasolina ficou blindada, ela não teve custeio. Isso

varia de órgão para órgão. Analisamos os gastos desses órgãos nos anos de 2008 e

2007 e vimos o quanto eles cresceram nessas despesas. Aqueles que cresceram

muito, acima da inflação, tiveram cortes maiores. Poderiam até crescer, mas menos;

vão ter de respeitar o aumento da inflação. Isso automaticamente gera para nós uma

margem para fazermos cortes. Assim, os órgãos que cumpriram as metas de custeio

estabelecidas desde 2007 sofreram corte menor; aqueles que descumpriram as

metas sofreram corte maior.

A lógica do estruturador será basicamente a mesma. Nesse caso, como estamos

tratando de programas estratégicos, analisamos: quais são os projetos estruturadores

que estão conseguindo gastar bem seus recursos? Quais são os projetos

estruturadores que estão com uma execução mais baixa, como o Deputado André

Quintão falou? Se o projeto estruturador está gastando bem - vamos citar o

Proacesso, que tem uma execução boa -, não faz sentido cortar recursos dele. Vou

tirar recursos de onde sei que está havendo gastos. Ao analisar a execução dos
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órgãos, tentamos verificar a razão pela qual está baixa, para podermos fazer cortes

nesses projetos. Ora, farei corte onde já não se ia gastar dinheiro, porque a execução

já estava baixa. O critério que usaremos, se necessário, será exatamente esse.

Pergunta da Comissão dos Servidores da Carreira Administrativa da Polícia Civil:

“Qual é a situação real da negociação da Comissão de Administração Pública com

relação ao orçamento da segurança pública para os servidores administrativos da

Polícia Civil?”. Comentei com o Deputado Zé Maia, quando o André mencionou a

questão da segurança pública, que Minas Gerais é o Estado que mais investe em

segurança pública; o valor está em cerca de 13,5% do seu orçamento, se não me

engano. Quer dizer, pela carteira de projetos e possibilidades do governo, é uma das

prioridades, e uma série de resultados corrobora isso. Como falei, havia 5 mil vagas e

serão 30 mil; o número de efetivos tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil tem

aumentado. Mas é óbvio que essas coisas têm um limite. Não podemos, infelizmente,

fazer crescer como gostaríamos os efetivos das polícias, porque temos de respeitar a

Lei de Responsabilidade Fiscal. Há um limite nessa lei que não permite que

aumentemos esses gastos como gostaríamos ou como seria necessário para a

própria sociedade. A legislação não nos permite.

Com a crise, como a arrecadação cai e o gasto com pessoal não cai - porque não

se manda ninguém embora -, esse percentual aumenta. O comprometimento

aumenta, o que diminui um pouco mais, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a nossa

margem para aplicar recursos a fim de aumentar o efetivo das Polícias, o que

sabemos ser necessário. Temos essa limitação, mas, se vocês observarem no PPAG

o volume de recursos e compararem com os anos anteriores, verão que o volume de

recursos aplicados na segurança pública cresce - e cresce muito acima do PIB, muito

acima da inflação. Para projetos estruturadores, neste ano, por exemplo, teremos

R$600.000.000,00 para segurança pública, para os projetos de defesa social. No ano

de 2003, não tínhamos nem R$100.000.000,00. Essa é a diretriz do Governador, que

tentamos cumprir.

Com relação à pergunta sobre a disponibilização dos dados da educação, irei

passá-la para o André, que é o gestor dessas informações.

O Sr. André Abreu Reis - Nosso papel, na Secretaria de Planejamento, é a
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coordenação da elaboração do planejamento e do orçamento até a liberação de

recursos orçamentários. A normatização e o acompanhamento do projeto são da

Seplag, mas o cuidado com dados e informações financeiras é da Fazenda. Na última

reunião de que participei, com a Coordenação do Siafi, a respeito dessa

disponibilização aqui na Assembleia, estava presente o Coordenador da Consultoria

do Senado Federal. Não me lembro bem da data do evento, mas, se não me engano,

foi no início deste ano. Conversamos a respeito do Siga e de como ele funciona no

governo federal. Parece que boa parte dos entraves que existem em outras unidades

da Federação - e aqui, também, na Coordenação do Siafi - é tecnológica. Isso porque

há um acesso muito grande a bancos de dados, de forma liberada, e ainda não havia

estrutura tecnológica para comportar essa abertura. Nós mesmos, do governo,

sentimos dificuldade em fazer uma consulta, porque o número de processamentos

que o sistema gera é muito grande. Quando, por exemplo, peço nota de empenho, o

sistema vai, nota por nota, buscando no armazém de dados do Siafi. Há um “site” da

Secretaria de Fazenda, cuja fase final de desenvolvimento se encontra quase

aprovada, que é o Siafi-Cidadão. O Siafi-Cidadão já foi desenvolvido, sua parte

tecnológica está pronta, e é um pouco diferente do Siga, federal, que é justamente a

informação sobre planejamento. Nessa parte, trabalhei com a Fazenda trazendo

informações sobre a finalidade da ação, do objetivo do programa, para que, quando

saísse o gasto na execução orçamentária, qualquer pessoa soubesse exatamente a

finalidade daquela ação, que programa é aquele, o que faz, recebendo informação

um pouco mais atualizada. Não sei por que o programa ainda não está no ar.

Procurarei saber para lhe fornecer essa informação.

Embora não seja de tão livre acesso a construção das consultas, tentamos colocá-

las um pouco mais detalhadas no “site” das Secretarias de Planejamento e de

Fazenda. Mas concordo que deve ser deixado para o próprio cidadão montar sua

consulta, a fim de colocá-la no formato que melhor lhe atenda. Procurarei saber a

respeito do que está acontecendo, porque isso não fica a cargo da Secretaria de

Planejamento. Você estava falando justamente da lei complementar aprovada há três

semanas, lei que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa expressão “tempo

real” é muito infeliz, porque disponibilizar informação em tempo real deve ser
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tecnologicamente difícil. Hoje fala-se no “D menos 1”, que é a informação do dia

anterior. Acho que, na União e no Estado, a informação de que dispomos é sempre

do dia anterior. Cabe aos órgãos de controle ter o mesmo entendimento do que seja

dia anterior. É muito razoável termos a informação do dia anterior. Trarei informações

mais atualizadas a esse respeito.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Vamos para o último bloco,

informando que a Assembleia está realizando uma pesquisa de opinião sobre o seu

“site”, para saber quem são os usuários e como ele pode ser melhorado. É importante

a participação do maior número possível de pessoas, pois o trabalho será aprimorado

com a colaboração de todos. Participem acessando na internet o endereço

www.almg.gov.br.

Temos duas perguntas por escrito e cinco perguntas orais. Depois delas,

encerraremos a reunião, pois haverá o trabalho dos grupos na parte da tarde. Ao se

aproximar a hora do almoço, as pessoas vão saindo; aí, é perigoso ficar só quem está

na Mesa e quem fez a pergunta.

A primeira pergunta é do João Lopes, do Fórum Mineiro de Economia Solidária,

dirigida ao André Reis: “Existem vários programas associados que não têm a mesma

priorização para execução orçamentária que têm os estruturadores, mas são

extremamente relevantes, levando-se em consideração a priorização da sociedade

civil organizada e o fato de que a maioria das emendas populares estão alocadas

nesses programas. Qual a previsão do Estado para garantir a execução dessas

ações?”. Complemento exatamente no que diz respeito às emendas populares. A

meu ver, elas podem ser um critério de priorização. A não ser que o Gerente não as

esteja executando. Aí, é uma questão de gestão. Nesse caso, temos de cobrar do

órgão gestor.

A segunda pergunta é do Sr. Válter Luís, da Prefeitura de Governador Valadares,

também dirigida ao Dr. André: “Por que o Vale do Rio Doce, que possui índice de

empobrecimento crescente e índice populacional maior que o dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri, está recebendo investimento ‘per capita’ bem menor?”.

São cinco as pessoas que farão perguntas: a Santuza Abras, da Uemg; a Gláucia

Barroso, o Adriano, o Deputado Carlin Moura e o Clóvis Carvalho.
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A Sra. Santuza Abras - Bom dia a todos. Quero parabenizar a Assembleia por mais

esta oportunidade e pelos dois palestrantes, que nos deram uma visão bem holística

do que acontece em termos de orçamento no Estado. A minha pergunta tem a ver

com o pronunciamento do André. Em relação ao contingenciamento, a Seplag cortará

a gordura ou a carne? O apelo que faço é para que não façam contingenciamento

com as instituições que já estão no osso. Realmente, é preciso haver critérios

diferenciados: não se pode cortar a mesma porcentagem de todo o mundo. Esse é o

apelo da Universidade do Estado de Minas Gerais, porque já temos muitas

dificuldades e, quando somos informados de que temos de cortar alguma coisa,

ficamos totalmente desesperados. Muito obrigada.

A Sra. Gláucia Barroso - Bom dia a todos. Como você, também estou emocionada.

Hoje, estamos dando passo que considero histórico na vida política de Minas Gerais.

O que está acontecendo aqui é muito importante. É a primeira vez em que o Estado

se dispõe a nos informar, com transparência, sobre o andamento de seus trabalhos.

Parabéns à Assembleia Legislativa, especialmente à Comissão de Participação

Popular, e à área técnica da Seplag, que sempre buscou essa participação.

Também fiquei bastante preocupada com a informação de que um dos critérios

para o contingenciamento é a baixa execução. Não considero isso justo. Não somos

nós que indicamos os gestores. Na área da criança e do adolescente, que

acompanho com maior envolvimento, há muita deficiência de gestão. Não me parece

correto que o contingenciamento se baseie exclusivamente nesse critério. Por favor,

não podemos mais uma vez ser vitimados por incompetência, por ineficiência dos

gestores. Aliás, não há uma sistemática do Estado, por exemplo, para planejar

ouvindo e considerando os conselhos deliberativos de políticas públicas, quando da

fase de elaboração. Isso é mais um motivo para não haver uma não consideração

dessas instâncias, na revisão de metas físicas e financeiras, que não deve ocorrer

sem que pelo menos se ouça essa parcela da população, da sociedade organizada,

que se dispõe a compor esses órgãos. A terceira e última questão é uma pergunta a

vocês, da Seplag. André, já conversamos sobre isso em outras discussões da LDO.

Qual a possibilidade de ser finalmente aprovada a emenda à LDO que proíbe o

contingenciamento de recursos de ações exclusivamente voltadas a crianças e
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adolescentes? Obrigada.

O Sr. André Guerra - Bom-dia a todos e a todas. Quero reforçar a fala da Gláucia.

Acompanhamos desde 2003, por meio da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adoslecente, o processo de participação no PPAG. A emenda foi assinada pela

frente. O pedido de realização desta audiência também foi demanda nossa. A minha

pergunta tem relação com a da Gláucia, pois diz respeito à questão do

contingenciamento. Acompanhamos preocupados a política específica das medidas

socioeducativas, que tem demonstrado maior baixa execução na gestão. Sabendo

que o critério para o contingenciamento se baseará também na dificuldade de gestão

da política, pergunto: Qual o diálogo que a Seplag tem estabelecido com os gestores

para saber o motivo da baixa execução? Recentemente, acompanhamos o caso de

adolescentes que estão numa cadeia em Betim, em situação precária, fazendo greve

de fome. Sabemos que o governo do Estado tem cuidado pouco dessa política. Quais

as medidas que a Secretaria tem tomado junto aos gestores para garantir uma gestão

da política mais eficiente? Há necessidade de centros socioeducativos e de melhorar

a política. Com essa situação de crise e a possibilidade de grandes cortes no

orçamento, certamente, essa será uma das políticas a serem penalizadas. O quadro

está tornando-se cada vez mais grave. Qual o diálogo que a Seplag tem estabelecido

com os gestores nesse sentido? Existe algum tipo de medida para melhorar a

qualidade da gestão da política? Há uma escolha política por trás da gestão. Se a

gestão está ruim, talvez tenha havido uma escolha política malfeita. Obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura,

membro atuante da Comissão de Participação Popular.

O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado André Quintão, antes da pergunta,

gostaria de registrar a importância desta audiência de monitoramento, a importância

do trabalho da Comissão de Participação Popular, tão bem presidida por V. Exa., e a

importância dos movimentos sociais. Esta audiência é fruto da mobilização social, da

participação popular. Deputado, os bons exemplos devem ser seguidos. Neste

momento, vários Municípios estão acompanhando esta audiência pela TV

Assembleia.

É importante que as pessoas, no interior de Minas, tenham atitudes como essa, a
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de acompanhar a execução orçamentária de seu Município. Audiências como esta

poderiam, por exemplo, evitar certos escândalos que vemos estampados nos grandes

jornais, como aquele em que alguns Municípios deixaram de apresentar relatórios

para o Ministério da Educação e não estão recebendo verbas do MEC. Em Minas

Gerais, 257 Municípios não apresentaram esse relatório. Poderiam ser evitados

escândalos, que infelizmente também acontecem na minha cidade, Virgolândia, em

minha região, em Coroaci, em Marilac. Para lá, o governo Lula enviou verbas públicas

para os Municípios se desenvolverem e para desenvolverem o seu turismo, mas elas

foram gastas irresponsavelmente. Na minha cidade, em Virgolândia, a verba do

Ministério do Turismo, R$500.000,00, foi gasta indevidamente, de forma fraudulenta,

para se fazerem duas festas. Esse valor corresponde a mais do que se gastou em

educação em 2008. A população precisa também mobilizar-se, fiscalizar, acompanhar

e monitorar. O monitoramento popular é o que garante realmente uma plena

democracia.

Queria fazer perguntas ao Dr. Thiago e ao André para eu entender os números.

Como diz o ditado, os números não mentem, mas ajudam aqueles que querem

mentir. Os mentirosos também usam os números. Não é o caso, obviamente. O

André afirma que a execução do primeiro quadrimestre de 2009 teria sido maior do

que a do primeiro quadrimestre de 2008. Ao mesmo tempo, informa que teria um

resto de 2008 a pagar correspondente a R$684.000.000,00. A dúvida que me ficou é

se, nessa execução de 2009, que seria superior a 2008, já estaria incluído o resto a

pagar de 2008 ou não.

A segunda dúvida que me ficou quanto aos números é relativa à redução dos

crimes violentos, à melhoria nos números da segurança pública. A pergunta é: os

dados de comparação que o governo utiliza para a segurança pública são dele

mesmo ou são de governos anteriores? O índice de crimes violentos está sendo

reduzido em relação ao maior índice desse governo ou em relação ao índice dos

governos anteriores, ao imediatamente anterior ao do Aécio, ao do governo Itamar

Franco?

A terceira dúvida, não sei se ouvi bem, é que haveria 175 mil alunos contemplados

no programa de escola integral em 2 mil escolas. Não entendi se se trata de uma
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previsão para o futuro ou se isso acontece agora. Às vezes, passa-se a idéia de que

há 175 mil alunos atendidos pelo programa. Isso é uma previsão a longo prazo?

Esses esclarecimentos são necessários para que possamos compreender números,

que, às vezes, falam pouco. É importante traduzi-los.

O Sr. Presidente - O último inscrito é o Vereador Clóvis Carvalho, da Câmara

Municipal da belíssima cidade de Andradas, Sul de Minas.

O Vereador Clóvis Carvalho - Quero agradecer e parabenizar nosso Presidente e

todos os Deputados, que, de uma forma ou outra, trabalharam para que este evento

acontecesse. Parabéns pela iniciativa. Quero aproveitar a oportunidade para mandar

um forte abraço para Andradas, Sul de Minas. Viajamos quase 600km para estar

aqui. Também está presente o Vereador Hamílton, nosso companheiro de Câmara.

Sabemos da importância desta audiência pública para o nosso Estado e para nossos

Municípios.

Vivemos um problema grave. Falou-se em educação e em segurança. Vimos

sofrendo muito com o problema da saúde, no que influem a falta de uma UTI neonatal

e de uma UTI adulta. Nós, Vereadores da cidade, reivindicamos isso há um bom

tempo. O Ministério Público recusou o pedido e alegou que Andradas não tem

capacidade para ter UTI neonatal nem UTI adulta, o que não consigo entender,

porque a demanda é grande. O Ministério Público respondeu que nosso polo é Poços

de Caldas. No entanto, quando precisamos dessa cidade - não é que nos viram as

costas - constatamos que para eles a situação também é difícil. Há muitos casos de

pessoas que estão sofrendo no hospital, sem atendimento, esperando fora vaga em

UTI. Se esse polo, que é Poços de Caldas, não tem lugar onde os pacientes possam

esperar, a quem vamos ficar atados? Deixaremos as pessoas morrendo ali? Pessoas

nos procuram em casa. Batem na casa do Vereador: “Clóvis, vá ver lá para nós, meu

irmão está sofrendo”.

Posso dizer isso com propriedade, porque ano passado perdi um sobrinho por falta

de atendimento. O médico nos disse para procurar a autoridade de nossa cidade,

porque não tinha condição de solucionar o problema médico. Depois de um dia e

meio de sofrimento da criança, conseguimos uma vaga, com o apoio de Deputados.

Também não entendo por que Deputado consegue vaga, e nós não. Conseguimos
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esse apoio, e a criança foi para Alfenas. Imaginem os senhores: transferir uma

criança doente de Andradas para Alfenas é complicado com essas estradas

maravilhosas. Depois de 12 dias, a criança veio a falecer. Se tivéssemos UTI

neonatal e UTI adulta, o problema poderia ter sido evitado não só para o meu

sobrinho, como também para os que vêm passando por esse problema na cidade.

Com base nisso, faço a pergunta ao Exmo. Thiago: qual o valor do orçamento da

saúde que será destinado para UTI neonatal e para UTI adulta? Qual é o incentivo

para sua instalação em Municípios cujos polos não atendem à demanda? Obrigado.

Um abraço a todos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Clóvis. Antes de passar a palavra para o Thiago

e para o André, observando o raciocínio do Deputado Carlin Moura e com a

intervenção do Vereador Clóvis, lembro a importância das Câmaras Municipais que

nos estão acompanhando pela TV Assembleia. Este ano, cada Município discutirá

seu Plano Plurianual de Ação Governamental para os anos de 2010 a 2013. É

importante também que cada Vereador, que cada movimento social organizado, que

cada um exija do seu gestor municipal que faça sua parte. Infelizmente, ainda é muito

comum relatarmos, em cidades às vezes até importantes, nossa experiência na

Assembleia Legislativa, e o Vereador se surpreender, alegando que em sua cidade o

Prefeito nem encaminha o orçamento. Em alguns casos, o próprio Vereador não tem

acesso ao orçamento que foi votado ou que está sendo executado. A transparência é

obrigação do Legislativo, assim como é sua obrigação fazer o acompanhamento.

Fiquei muito feliz com a presença de representantes do Legislativo Municipal - eu que

já fui Vereador em Belo Horizonte -, porque temos de começar a fazer essa

organização nos Municípios, para que possam vir à Assembleia, como o Vereador

Clóvis e o Hamilton, cobrar políticas gerais do Estado que repercutam em seu

Município. Aproveito e associo-me à observação da Gláucia e do Adriano, tanto para

o André quanto para o Thiago, no que diz respeito aos critérios para o corte, se

houver.

Sabemos que há um planejamento, no Estado, e vem, então, a emenda popular.

Muitas vezes, se ela é resultado de discussão pública e não veio originalmente do

gestor, ele tem dificuldade em absorver aquela emenda no seu planejamento. Citarei
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uma delas que é muito importante - e vou martelar esse assunto -: acompanhamento

social nas escolas. Há, em Minas Gerais, a Lei nº 16.683, de 2007, de minha autoria,

aprovada por unanimidade e sancionada pelo governo do Estado, que prevê equipe

multiprofissional nas escolas estaduais vinculadas aos programas de vulnerabilidade,

principalmente ao Poupança Jovem. Com essa lei, as crianças e os adolescentes que

estejam saindo da escola, na rota da evasão, com problemas em casa e de abuso

sexual e com famílias em situações de dificuldade, poderão receber o

acompanhamento social, o acompanhamento do assistente social e do psicólogo.

Muitas vezes, a causa da evasão escolar é exatamente o fator social.

Aliás, o Deputado Carlin Moura foi um dos grandes defensores dessa proposta, no

Fórum Decenal da Educação. Todos da educação desejam receber esse apoio social,

na escolas. Colocamos, no PPAG, uma ação nova de acompanhamento social nas

escolas e R$1.000.000,00 para a sua realização, no âmbito do Programa Poupança

Jovem. Então, já existem lei, ação nova e recurso previsto, e sabemos que 20% dos

jovens estão em situação de evasão escolar; em Minas Gerais, metade deles

motivados pela questão social. Assim, se o gestor não executa essa emenda, vamos

penalizar o jovem. Devemos ajudar o gestor a executar essa emenda, porque parto

do princípio de que as pessoas do governo - e conheço muitas delas - são bem

intencionadas e querem fazer o melhor pelo Estado.

É como aquela história da mosca, e não vem ao caso dizê-la aqui. Não podemos

tirar a mosca. Devemos garantir o jovem na escola. Por isso, o monitoramento é

importante. Penso que devemos ser respeitosos e firmes e até que alguns projetos

têm explicação. Não mencionei, por exemplo, o Projeto Travessia, como sendo de

baixa execução. Por quê? Esse projeto é executado diretamente nos Municípios.

Acompanho os Municípios na preparação dos seus projetos e nas reuniões com os

técnicos do governo do Estado, e, como o recurso é repassado aos Municípios, via

apresentação de projeto, entendo por que a execução é 3%: é porque, nesse primeiro

quadrimestre, os Municípios estão elaborando os seus projetos. Isso é

compreensível.

Então, hoje à tarde e amanhã, saberemos de cada gestor como está a execução

dos projetos. No Orçamento Criança, há várias ações importantes e de emenda



____________________________________________________________________________
47

popular com execução zero. Por exemplo, há uma que se refere aos veículos e

computadores para os Conselhos Tutelares, uma grande demanda. Concordo com o

Deputado Carlin Moura quanto ao que ele disse, e discuto esse assunto, nos

Municípios que visito. Apresentamos emendas para os Municípios, na Comissão de

Participação Popular. É um absurdo a pessoa gastar R$300.000,00 em uma festa e

não ter R$30.000,00 para comprar um carro para o Conselho Tutelar. Assim, também

devemos discutir, nos planos plurianuais dos Municípios, essas prioridades. Às vezes,

eles preferem levar à cidade um grupo de “axé”. Também devemos realizar essa

discussão com a sociedade, porque muitas pessoas nos dizem que o que dá voto é o

“axé”. Não estamos no cargo que ocupamos para termos mais ou menos votos.

Também aqui no monitoramento, muitas pessoas me dizem que o controle de

orçamento e audiência de PPAG não é importante, pois ninguém sabe o que é PPAG.

O que dá voto é carro e ambulância. Não. Estamos aqui para fiscalizar o Executivo, o

orçamento de R$41.000.000.000,00 para este ano. Isso pode não dar voto, mas

constrói cidadania, e mais cidadania significa mais consciência política e melhor

representação de maneira coletiva. Então, gostaria também de ser enfático nisso: não

admitiremos emenda popular com execução zero, a não ser que haja um motivo

muito factível.

Faremos essa cobrança nos grupos de maneira respeitosa, mas determinada.

Deixo esta proposta: na discussão da Seplag, que se passe um pente-fino nas

emendas populares e que chamemos o pessoal do comitê de gerenciamento, o nosso

amigo Tadeu Barreto e os gestores, para pedirmos explicações sobre as ações de

emenda popular, como diz o pessoal do Economia Solidária, as quais ainda estão

com execução zero. Em nome da Comissão de Participação Popular, deixo esse

apelo e essa sensibilização: que as emendas populares sejam priorizadas, a fim de

que não cheguemos à revisão pagando mico de haver emenda popular com

execução orçamentária zero. Com a palavra, o Subsecretário Thiago Coelho

Toscano.

O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Deputado, antes de abordar a questão

do orçamento, gostaria de responder a pergunta da Sra. Santuza. Em relação ao

corte, procuramos ser inteligentes. Cortamos as despesas com custeio ruim, como de
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viagens e de contratação de consultoria, mas sempre enfrentamos esse problema,

pois todos falam que estão no osso, mas, quando vamos ver, isso não é verdade. No

caso da Uemg, isso não foi diferente. Ela recebe recursos vultosos das emendas.

Assim como aconteceu com todos os órgãos, a Uemg teve o mesmo procedimento,

ou seja, nenhuma bolsa foi cortada e nenhuma atividade finalística da Universidade

sofreu corte. No caso, foram cortados somente os itens-meios. O André tem isso

disponível para que verifiquem.

Em relação ao critério da baixa execução, é preciso prestar um esclarecimento. Por

exemplo, em relação ao Poupança Jovem, a poupança só é paga no final do ano.

Então, a execução é baixa, porque, como ela é paga somente no final do ano, fica-se

o ano inteiro com a execução baixa, mas não cortaremos o Poupança Jovem por

essa razão, pois sabemos que os recursos serão pagos no final do ano. Para

monitorarmos os projetos estruturadores, contamos com o SCGeraes, que é um

escritório de projetos, que, todo mês, acompanha intensivamente a execução dos

programas com os gerentes de projeto.

Entendo a execução baixa um pouco diferente de vocês, pois vejo a execução física

dos projetos e não a financeira. Adriana e Gláucia, estou tentando responder a

pergunta de vocês da mesma forma. Sempre tentamos evitar o corte de recursos

para a saúde, educação e desenvolvimento social. No caso dos centros

socioeducativos, como o Adriano mencionou, quando dizemos que está com a

execução baixa e que vamos cortar, geralmente não cortamos o custeio, pois os

meninos já estão nos centros. Quando analisamos o projeto como um todo,

principalmente em relação ao investimento, veremos que, na implantação de um ou

dois centros previstos, um teve problema de terreno, e o outro, na licitação. Assim,

ocorre um atraso de uma tal forma, que não conseguimos gastar o dinheiro naquele

ano. Quando falo em execução baixa, quero dizer que, de antemão, sabemos que

não conseguiremos gastar o dinheiro. Isso é o que pretendo dizer e não que,

simplesmente, pegamos um número frio e afirmamos que faremos um corte, porque a

execução está baixa. Refiro-me a projetos estruturadores e não a outros programas.

A Sra. Gláucia Barroso - Houve o contingenciamento do projeto estruturador para o

atendimento às medidas socioeducativas no primeiro quadrimestre?
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O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Não; em relação aos projetos

estruturadores, não houve.

A Sra. Gláucia Barroso - Em relação ao crédito inicial autorizado, houve a

alteração?

O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Não; o que há nesses casos não é

contingenciamento. É isso que estou tentando explicar. Quando antevemos que o

projeto não conseguirá executar o recurso, fazemos um remanejamento para

podermos executá-lo de uma melhor forma. Se tiver oportunidade de integrar o grupo

com o Ronaldo Pedrão, gerente do projeto, ele poderá lhe dar essa explicação. Os

projetos estruturadores foram blindados e não sofreram nenhum corte. Quando falo

que a execução está baixa, isso significa que o projeto não conseguirá executar o

recurso. Não adianta destinarmos o dinheiro para a construção do presídio, porque,

no final do ano, não há medição para pagar, e o dinheiro ficará sobrando. Não tenho

de esperar o final do ano chegar para remanejar o recurso, pois posso fazer isso

antes. O gerente do projeto poderá confirmar essa informação. Sempre que

trabalhamos dessa forma, temos um diálogo com o gerente.

Deputado Carlin Moura, o André poderá explicar com maior propriedade o seu

questionamento, mas os restos a pagar não entram nessa execução, mas somente

na execução do Orçamento do próprio ano. Caso entrassem na execução deste ano,

teríamos os de 2007 na execução de 2008, o que não vem ao caso, porque estamos

analisando somente a execução do Orçamento do próprio ano.

O André, ao se referir a 175 mil, utilizou alguns dados do anexo de prioridades e

metas da LDO. Esse número está hoje no PPAG. Na revisão, talvez fique um

pouquinho abaixo ou acima, mas é o previsto, não o executável, que será verificado

nas reuniões dos grupos, porque não tenho o número de cabeça.

Quanto à questão dos crimes violentos, que você mencionou, como os dados estão

no “pen drive”, não posso apresentá-los agora. A curva tinha uma tendência de

crescimento até 2004 e 2005. A partir de 2005 começou a cair. Conforme o Crisp, da

UFMG, os números atuais de crimes violentos são menores, estão bem abaixo dos

números de 2001-2002, ou seja, são menores que os dados relativos ao governo

anterior. O fato é que houve uma trajetória porque havia um histórico, ou seja, ações
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iniciadas em 2004 surtirão efeito somente mais adiante. Os dados caíram não apenas

com relação ao atual governo, mas também com relação ao governo anterior.

No que diz respeito ao questionamento do Vereador Clóvis, ou seja, UTIs neonatal

e adulta, existe um programa estadual, o Regionalização - Rede de Urgência e

Emergência. Se você tiver oportunidade de participar dos grupos de discussão, esse

é o melhor meio para você apresentar o seu questionamento. Esse programa tem o

objetivo de promover essa discussão mencionada por você: por que Poços de Caldas

é cidade-polo? Está atendendo à região ou não? A área de saúde tem esse projeto

para que seja instalada a melhor logística de atendimento. Esse projeto é modelo

para o governo federal. O Ministério da Saúde tem conversado muito com a nossa

Secretaria, a fim de implantar esse programa em esfera federal. Sabemos que

ocorrerão problemas em alguns lugares.

O Orçamento de 2009, que foi enviado para esta Casa, estabelece um aumento de

R$600.000.000,00 nos recursos destinados à saúde. Os programas estruturadores da

saúde, notadamente os da regionalização, receberam R$400.000.000,00 a mais. O

modo de sua alocação, ou seja, em qual regional será aplicado o recurso, envolve

uma questão mais técnica que o gerente poderá discutir com você no grupo. Ficaria

melhor lá. O valor destinado ao projeto é de R$400.000.000,00 a mais que o do ano

passado. Quando isso for discutido no grupo, você terá essa informação.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Thiago a sua presença e parceria. Somente para

que as pessoas tenham ideia da seriedade desse trabalho, no caso da execução

orçamentária do Orçamento Criança e Adolescente - OCA -, levantamos alguns

dados: de 80 ações exclusivamente relacionadas a crianças e adolescentes, no

primeiro quadrimestre, 25 estão com execução orçamentária de 0%, daí a

importância desse monitoramento.

O Subsecretário Thiago Coelho Toscano - Gláucia, ao fazermos esse

contingenciamento de R$430.000.000,00, estabelecemos os critérios que mencionei.

O próprio decreto permite que o órgão aloque isso da forma que desejar. Não

podemos interferir nessa questão. Por exemplo: se digo que o órgão não gastará com

combustível, faço a conta com base no que gastou com esse item e informo que o

corte será de R$10.000.000,00. Se o órgão disser que deseja gastar com
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combustível, mas não quer gastar com criança, não podemos interferir na decisão,

porque é uma atividade do próprio órgão. O critério é estabelecido pelo órgão. A

nossa conta é feita com base nessas despesas, desse custeio ruim que existe. A

realocação de recursos depende do órgão, não podemos interferir nisso. É outro

aspecto que vale para essas questões, para as atividades desses órgãos.

O Sr. André Abreu Reis - Cabe apenas complementar alguns pontos das perguntas

do Deputado André Quintão, da Gláucia e da Adriana a respeito do

contingenciamento. A meu ver, a emenda à LDO foi aprovada. Quanto a isso, aliás,

fomos questionados informalmente. Tendo em vista o art. 8º ou 9º, não estou certo,

da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas questiona o tal artigo da

LDO, porque ele é do Executivo e tem emendas do Legislativo proibindo alguns

contingenciamentos. Se não contingenciar despesas, de forma geral, o Chefe do

Executivo incorre na Lei de Crimes Fiscais. Então, não sabemos até que ponto

podemos nos valer daquele artigo para deixar de realizar despesas. Por questão de

gestão, até agora não foi feito nada a respeito dos estruturadores, nem se pretende

fazer.

Quanto ao ordenamento do ajuste, ocorre um problema de finanças públicas não só

em Minas Gerais mas também em todo o Brasil, quando se passa por um ano como

2008, em que a receita apresentou-se fora do normal. E isso, a meu ver, não ocorreu

por gestão de governo, mas porque o mercado faturou muito. No mundo inteiro, aliás,

2008 foi um ano de crescimento expressivo. Tanto é que, quando se fala em crise,

muitos empresários dizem que estão se considerando de volta à normalidade.

Anormal foi o ano passado. Em 2008, a estrutura do Estado cresceu, mas o governo

não tem flexibilidade para encolher na mesma agilidade com que cresceu.

Contratação de pessoal, por exemplo, é uma despesa que se assume por 60 anos

para os ativos e por tempo indeterminado para os inativos. Construção de uma

penitenciária é a mesma coisa. Então, quando se aumenta a infraestrutura e a

despesa com pessoal, passa-se um ano inteiro aumentando o compromentimento de

uma parcela maior do Orçamento. O ano 2008 foi pujante. Incentivaram-se, então, o

aumento das estruturas e o gasto de tudo o que estava programado. No entanto,

chegamos a 2009 com insuficiência de receita. O que fazer, então? Algumas
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escolhas são feitas naturalmente ao longo do tempo. Não temos condição de fechar

uma penitenciária, fazer corte na defesa social, ou seja, mexer em escolha que já

está feita. Determinadas despesas que realizamos fazem a escolha por nós mesmos.

Não temos autonomia gerencial sobre essas informações.

Repito que o artigo está aprovado na LDO. Não fomos questionados oficialmente,

mas informalmente, por meio de pergunta para reflexão: “Vocês estão com um artigo

na LDO, mas há um artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal que diz que, se se

entrar numa crise fiscal profunda, é obrigação do Chefe do Executivo limitar os

empenhos. E não se coloca nenhuma exceção à regra”. Na verdade, queriam discutir

por que excepcionávamos algumas questões. Pensamos até em colocar o tal artigo

sob a ótica gerencial. Entendemos a vontade do Legislativo e da

sociedadeorganizada de apresentar emendas sugerindo as excepcionalidades, mas,

ao mesmo tempo, sabemos que o órgão de controle tem dúvida a respeito da

validade desse dispositivo. Infelizmente, desconheço as questões jurídicas sobre o

que podemos ou não fazer nesse aspecto. Gerencialmente, o que temos feito, então?

Por meio do Acordo de Resultados, desde 2007, estamos monitorando as despesas-

meio de todos os órgãos do Estado. Uma gritaria, uma confusão. Todo mundo

reclama: “Isso não é meio para mim, não é meio para o órgão, não é uma despesa-

meio”. Na verdade, chegamos a quase não ter despesa-meio no Estado. Ninguém faz

nada meio, só faz despesa finalista. Negociamos a carteira de despesa com cada

órgão. É uma negociação dura e complicada, porque algumas despesas-meio são

mesmo difíceis de ajustar. Mas temos feito esse mesmo de debate de demandas de

recursos para cada área separadamente. Isso acontece no nosso dia a dia. É difícil

chegar a uma área, por exemplo, de medidas socioeducativas e explicar por que não

está sendo gasto recursos com determinada política pública. Na verdade, tenho 50

perguntas do mesmo teor e com a mesma importância no escopo de políticas

públicas que o Estado realiza e tenho de responder todas. Todos os Secretários

defendem vigorosamente a sua pasta. Todos os Superintendentes de Planejamento e

Orçamento ficam em cima da gente, fazendo-nos questionamentos.

Cheguei a falar com o Bernardo, nosso Secretário Adjunto, que inicialmente

considerei o maior erro gerencial, sob a perspectiva política da administração, o
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ajuste de custeio que fizemos, por meio do último decreto. Nunca participamos de um

bafafá tão grande na administração. Houve grande confusão, porque fizemos cortes

não lineares. Quando cortamos 20% para todos, não há conversa. O Governador

chama o Secretariado e diz que será 20% e acabou. Há um custo extremamente alto

para fazermos o corte nesse formato. Você começa a gerar comparação de

importância entre políticas públicas, o que não dá para fazer. Quando falo que

educação é mais importante que rede de urgência na saúde, que segurança pública é

mais importante que outra, acabamos entrando no mérito de questões que são

escolhas políticas. Elas têm a ver com o plano de governo do Governador, com a

mesma carteira de projetos que vem sendo executados com base nesse plano de

governo, há escolhas anteriormente feitas, há escolhas feitas, como já disse, com

base nas despesas já realizadas que implicam perda da nossa autonomia e há

vinculações constitucionais que nos obrigam a gastar em determinadas áreas. Na

verdade, temos na mesa pessoas de todas as áreas que demandam por recursos e

não tiramos a razão de ninguém. No início da reunião, o Defensor Público conversava

comigo a respeito do orçamento da Defensoria Pública. O que podemos falar? Não

há argumento para falar que isso é mais importante que aquilo para concedermos

recursos. O nosso argumento é que os recursos são limitados, e o que faz com que

uma área receba mais ou menos recursos depende de uma conjunção de fatores. E

essa conjunção não é precisa na linha do tempo. Às vezes não chega o momento em

que falo que vai terminar o ano e a assistência social e a saúde perderão tanto.

Há uma série de pressões que são políticas. São pressões da sociedade civil, das

Prefeituras, de parcerias com o governo federal e do próprio governo do Estado. São

pressões que o governador sofre de qualquer entidade da sociedade civil ou de

política partidária, que vão ajudar na conjunção de fatores e farão com que não

tenhamos critério técnico. Um critério absolutamente técnico: pegar o IDH e ver o que

mais influencia nele ou pegar as políticas públicas e dizer que aqui colocaremos

dinheiro. Na verdade, nós, técnicos, não sabemos mais do que ninguém. A sociedade

civil pode discutir conosco o que é mais importante tecnicamente, segundo

determinados fatores. Há critérios que conseguimos separar tecnicamente, mas eles

não são absolutos, porque estamos numa dinâmica política. No poder público,
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lidamos com uma questão política e não absolutamente técnica. Temos de tentar dar

sempre uma fundamentação para que haja argumento. Pegamos as despesas que

vimos monitorando desde 2007. Houve uma explosão em 2008, não só dessas

despesas, mas de todas as demais despesas do Estado. A receita do ICMS cresceu

20% no semestre do ano passado - foi um crescimento muito grande -, e tentaram

limitar nas despesas. Aí acontece um fator importante que o Dr. Toscano comentou: a

autonomia do próprio órgão. Não falamos do programa de fulano. No caso dos

estruturadores, pode haver alguma negociação a respeito de postergados, mas não

fizemos e nem pretendemos fazer ajuste nos estruturadores. Nos demais programas,

o Secretário tem números, e ele vai lidar com eles na medida da sua autonomia. Na

verdade, pessoas que falarem do rigor que temos nas Secretarias de Fazenda e de

Planejamento serão aplaudidas, porque eles nos têm como algozes de todo o Estado,

da administração estadual. Mas estamos ali com recursos limitados e não podemos

terminar o ano, de forma catastrófica, sob a perspectiva fiscal, pois

comprometeremos uma série histórica de anos para frente. Se isso acontecer, incorro

numa série de crimes fiscais. Não temos autonomia para tomar decisões dessa

natureza. A Secretaria de Planejamento não coloca o dedo no órgão e fala que a

carteira tal do projeto da Secretaria tem 50 ações e terá que se fazer corte nesse

formato. Fazemos o acompanhamento dessas despesas-meio porque o nosso

acompanhamento não se vincula a projetos específicos. Olhamos o cômputo total do

órgão. Falamos, por exemplo, que a despesa com terceirizados está muito alta.

Mesmo nas despesas-meio o nosso acompanhamento é sempre na perspectiva

geral. Temos uma carteira de 40 despesas, que consideramos que seja meio para

manutenção das atividades do órgão, e falamos que o volume de redução referente a

essa carteira é de tanto. Não chegamos a falar o quanto terá que ser reduzido em

consultoria, em diária, etc. Isso é para autonomia gerencial do órgão. O Secretário

tem que ter essa autonomia para executar política pública e fazer suas escolhas. A

ordem foi essa. Para deixar isso bem claro, primeiro vem gasto corrente, custeio e,

dentro do custeio, temos despesas-meio. No segundo momento, se pudermos

analisar perspectivas para o segundo semestre, se for necessário fazer um novo

ajuste, se a receita continuar numa trajetória declinante ou continuar estagnada nesse
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patamar, pode-se ampliar a parcela de gasto corrente e, posteriormente, podem-se

atingir investimentos não estruturadores. A carteira estruturadora é o último pacote a

ser atingido, caso seja necessária alguma limitação de empenho. Na verdade, o

desejo de todos é o mesmo desejo do gestor. Santuza, na verdade nenhum órgão

fica satisfeito com esse tipo de limitação orçamentária, então vêm discutir conosco

com o mesmo vigor com que vocês vão ao Poder Executivo. Essa disputa por

recursos públicos acontece todo o tempo porque são recursos limitados.

Com relação à pergunta do Deputado Carlin Moura, acho que as coisas estão bem

separadas. Eu, na verdade, não me prestaria ao papel de trazer esses números em

tal formatação. O que está ali como crédito orçamentário de 2009 é crédito

orçamentário de 2009, tanto que está abaixo da tabela como observação. Sabíamos

que, no final do ano passado, como a trajetória de receita aconteceu muito no

segundo semestre, não havia como executar obras em outubro, novembro e

dezembro. Então muitas despesas de obras públicas já contratadas ou com projeto

em finalização constam no balanço do ano passado, mas as liquidações das

medições de obras vinham acontecendo neste ano. Em todas as apresentações

mostradas, o mês de outubro foi o de maior arrecadação, e essa sua trajetória já

vinha acontecendo. Então, tivemos maior disponibilidade orçamentária nesse período,

inclusive para antecipar investimentos que aconteceriam em 2009. Foi com um pouco

dessa folga que conseguimos trazer algumas despesas para 2008.

O Toscano passou os dados sobre segurança pública, mas quero apenas destacar

que quem mensura isso é o Crisp, que é uma ONG da Universidade Federal. Esses

dados estão disponíveis na internet para a Polícia Militar, a Secretaria de Defesa

Social e até para fins de comparação sobre períodos distintos. Isso deve ser utilizado

como base de dados da Polícia Militar, do sistema de ocorrência, mas os dados são

do Crispe, até onde sei, o Estado os monitora.

Quero deixar claro que a angústia de vocês é a mesma nossa. Na verdade, essa

cobrança que vocês estão fazendo, nós a temos no dia a dia. Recebemos todos os

órgãos do Estado solicitando recursos. A única carta na manga que temos é que,

inexplicável e historicamente - tanto que as execuções se concentram no final do ano

-, muitos créditos terminam sem execução. Para nós da Secretaria de Planejamento é
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irritante passar o ano concedendo aporte de recursos a determinados órgãos que

disputaram com outros órgãos. Quando concedo R$1,00 para um, estou deixando de

dar R$1,00 para outro, e terminamos o ano com execução baixa. Sempre

ponderamos esse fator porque, entre acompanhar o crédito orçamentário aprovado

durante os últimos anos e a despesa executada, existe algo que não é desprezível.

Isso ocorre em razão de diversos fatores. Não consigo antecipar questões relativas à

gestão do próprio órgão. Às vezes, temos um olhar cético em relação a algumas

unidades, quando chegam questionamentos e solicitações. Já acompanhamos ao

longo dos anos esse comportamento. Neste ano, a disputa pelos recursos se torna

muito mais acirrada para todas as áreas de políticas públicas. Não há como fazer

nenhum tipo de escolha pautada na técnica, classificando as políticas públicas,

falando da importância de uma ou de outra. A dinâmica é essa. Fornecemos muitos

subsídios técnicos, mas, em última instância, há sempre uma questão política

envolvida, que se refere aos compromissos assumidos pelo Governador e à relação

que ele tem com a sociedade civil organizada, com os partidos, enfim com todo

mundo. Temos firmado pé nisso. O último decreto teve um teor claro e técnico a

respeito dos critérios. Estabelecemos critérios técnicos, e um maior ou menor

percentual vem com esse objetivo. Esclareço que fazer um corte linear seria muito

mais fácil. Não é o mais inteligente, mas não tem conversa. Na verdade, os agentes

que lidam conosco não têm muito o que argumentar se falarmos que foi 20% ou 25%

para todo mundo. Não sobra margem para argumentação, o que ocorre quando se dá

tratamento diferenciado para alguns órgãos. Esse tratamento diferenciado gera a

argumentação de que uma ou outra política teria mais importância que a outra,

quando, na verdade, não se trata necessariamente disso, pois o critério utilizado foi

outro.

O Sr. Presidente - Agradeço ao André. Farei breves considerações para que

possamos almoçar. Na primeira exposição, o Thiago disse que Minas tem um dos

comportamentos mais voláteis no que diz respeito à crise. Tem, mas não é por acaso.

Em que pesem todos os esforços, esse é um fator relacionado a nossa economia.

Nos últimos dias, vi uma matéria em que um economista chama a economia mineira

de colonial, pois 54% de nossas exportações se resumem a café e minério de ferro. E
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café em grão e minério de ferro sem agregação, bruto. Exportamos café em grão e

importamos café solúvel de países que não têm sequer um pé de café plantado.

Quando houve uma explosão, também no Brasil, de exportação de “commodities”

num período de crescimento, de expansão econômica, Minas se beneficiou. Quando

houve uma retração internacional, Minas e Pará foram os mais prejudicados. Isso não

tem nada a ver com ações específicas da Seplag, pois se trata de uma questão mais

geral, que envolve um modelo de desenvolvimento de anos e as próprias entidades

econômicas. A agregação de valor é outro debate. Reconheço o trabalho da Seplag,

que, nesse quadro, foi encarregada de fazer o esforço de equacionar a queda de

receita. Nesse caso, André, pensei que esse tipo de seletividade - em que se gasta

melhor e com mais qualidade - também é feito pela Comissão de Participação

Popular. Quando analisamos as emendas populares, verificamos a execução

orçamentária de anos anteriores, porque, para nós, é muito ruim aprovar uma

emenda popular. A cota destinada para emendas populares não é grande. Às vezes,

destinamos R$1.000.000,00, R$1.500.000,00 para uma ação. Ao final do ano, ela não

foi executada, e o dinheiro poderia ter ido para outra área que não foi beneficiada.

Agora, determinadas ações têm uma importância central, como mostrei ao André,

entre as quais ações de apoio aos conselhos tutelares, ações relacionadas ao

acompanhamento social nas escolas e ações na área de segurança alimentar. Essas

audiências serão objeto de um documento, transformado em requerimento das

Comissões de Fiscalização e de Participação Popular para ser encaminhado ao

Governador.

Regina, devíamos incluir essa análise coletiva, construída por todos. O SCGeraes e

a Seplag devem empreender um esforço para intensificar a execução das emendas

populares, e que o critério de pouca execução não implique corte mais à frente.

Entendo o que o André disse e penso que ele está sendo sincero: se há uma ação ou

um projeto com execução zero, não adianta alocar R$1.000.000,00 nessa ação,

deixando de aplicá-lo em outra área, se, ao final, nada será gasto. Mas não podemos

deixar de aplicar recursos naquela área, porque não se gastou nada até agora. Por

isso, estamos fazendo monitoramento. Relativamente ao SCGeraes, o responsável é

o Thiago. O Tadeu Barreto trabalha com monitoramento finalístico, mas o Thiago
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deve chamar os gestores dos projetos estruturadores que têm emenda popular e

também os gestores dos programas especiais e associados com emenda popular.

Pelo menos o escopo da emenda popular deve ser preservado para credibilidade do

processo. Trata-se de uma questão política, mas também pode tratar-se de problema

de gestão. O gestor pode ter dificuldades em absorver uma sugestão que não é sua.

Isso é grave, é um gesto antidemocrático o gestor pensar que aquela ação não está

presente em seu planejamento.

A Seplag nos informou que não possui mecanismos rotineiros para delimitar onde

agir ou não. Mas, principalmente no caso dos projetos estruturadores, o gestor deve

fazer uma provocação, sensibilização, cobrança, discussão, construção, seja o que

for, para que essa emenda seja executada. Solicito que se inclua isso no relatório, em

nome da credibilidade do processo que realizamos na Assembleia Legislativa.

Agradeço a presença dos representantes do governo do Estado, Thiago e André

Reis, das entidades, dos Conselheiros e Conselheiras e dos servidores presentes. A

partir das 14 horas, na Escola do Legislativo, hoje e amanhã, durante todo o dia,

retomaremos os trabalhos, conforme a agenda das audiências públicas, já distribuída.

Encerramento

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

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

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 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gustavo Valadares, Rêmolo Aloise, Wander Borges e Ronaldo Magalhães

(substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Irani

Barbosa, Carlos Pimenta, Getúlio Neiva, Doutor Viana e Jayro Lessa. Havendo

número regimental, o P’residente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
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Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

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

reunião se destina a debater o tema “A cadeia produtiva de minerais metálicos em

Minas Gerais: panorama atual, políticas de incentivo à expansão da indústria de

transformação e estratégias para suprir a demanda energética do setor”. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Luiz Antônio Fontes

Castro, Superintendente de Mineração e Metalurgia da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico - Sede -, representando o Secretário, Sérgio Alair

Barroso; Sérgio Augusto Dâmaso de Sousa, Chefe do 3º Distrito do Departamento

Nacional de Produção Mineral - DNPM -; Prefeito Antônio Eduardo Martins,

Presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -;

José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de

Minas Gerais - Sindiextra -; Paulino Cícero de Vasconcelos, Presidente do Sindicato

da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais - Sindifer -; Adelmo Melgaço, Diretor

Executivo da Associação Brasileira do Produtor de Ferro-Ligas, representando o

Presidente, Eduardo Caram Patrus; e Wegton José de Alvarenga e Silva, membro da

Comissão de Representação do Seminário Minas de Minas, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Tiago Ulisses em que solicita pedido de

informação à empresa Energiza, fornecedora de energia à população de Manhumirim,

sobre o precário atendimento ao consumidor desse Município. Cumprida a finalidade

da reunião, a Presidência agradece aos convidados e aos demais participantes pelos

subsídios prestados, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2009.
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Sávio Souza Cruz, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Gil

Pereira, Irani Barbosa e Adalclever Lopes, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Antônio Júlio,

Antônio Carlos Arantes, Gustavo Valadares, Jayro Lessa, Chico Uejo e Ruy Muniz.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes,

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 2.771/2008, no 1º turno, é convertido em

diligência às Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a requerimento do relator, Deputado

Fábio Avelar, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública no Município de Muzambinho para debater a manutenção do Consórcio

Intermunicipal de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental da Região da

AMOG - CONMOG -, formado pelos Municípios de São Pedro da União, Arceburgo,

Monte Belo, Cabo Verde, Guaranésia e Muzambinho; Fábio Avelar e Neider Moreira

em que solicitam seja realizada visita ao Sr. Luciano Luiz Badini Martins, Promotor de

Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, para buscar

soluções para os impasses nas avenidas sanitárias de Itaúna com relação ao

impendimento de ligação de energia elétrica; Fábio Avelar e Irani Barbosa em que
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solicitam sejam encaminhadas as notas taquigráficas de reunião de audiência pública

realizada dia 22/6/2009, em Santa Luzia, à Semad, à Copasa, à Fean, ao Ministério

Público Estadual, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Santa Luzia. 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, 30 de junho de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Gomes - Délio Malheiros - Gil Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.337/2009

Emenda nº 1 Autoria: Carlos Pimenta - PDT

Texto da emenda: O Estado, através da COHAB/MG, disponibilizará condições para

que se apresente o programa de construção de casas populares para a população

carente das regiões do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

Justificação: Por se tratar de uma região onde o índice de pobreza é muito grande.

------------------------------

Emenda nº 2 Autoria: Carlos Pimenta - PDT

Texto da emenda: Condições para que a UNIMONTES possa abrir cursos superiores

regulares nas cidades de:

a-) Montezuma - Faculdade de Turismo

b-) Coração de Jesus - Pedagodia e Letras

c-) Almenada - Agronomia

d-) São João do Paraíso - Engenharia Florestal.

Justificação: Os municípios relacionados estão preparados para receber os

respectivos cursos indicados.

------------------------------

Emenda nº 3 Autoria: Carlos Pimenta - PDT

Texto da emenda: O Estado disponibilizará recursos para a instalação de pelotões do

corpo de bombeiros em cidades que necessitam e que estejam em acordo com a

programação do Comando Central do Corpo de Bombeiros.
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Justificação: Há municípios que precisam de um contingente suficiente para atender

as necessidades da população.

------------------------------

Emenda nº 4 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - A lei orçamentária deverá incluir ação destinada à execução dos objetivos

descritos no caput do art. 3º da Lei Nº 11.539, de 22 de julho de 1994, especialmente

no sentido de implantar uma unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG - no Município de Unaí, na região Noroeste do Estado de Minas Gerais, como

forma de garantir o disposto no subitem 12 do item 3.3 do Anexo II da Lei Nº 15.032,

de 20 de janeiro de 2004.".

Justificação: A Universidade Estadual de Minas Gerais foi criado no bojo do art. 81 do

Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais e teve a

sua organização estabelecida na forma da Lei Nº. 11.539, de 22 de junho de 1994.

Referida Legislação, no caput do seu art. 3º, estabelece que "Compete à

Universidade , observados o princípio da indissociabilidade da pesquisa, do ensino e

da extensão e sua função primordial de promover o intercâmbio e a modernização

das regiões mineiras:". Segundo o espírito que norteia a Carta Mineira, qual seja o de

combater as desigualdades regionais, a UEMG tem por missão fundamental

promover o intercâmbio e a modernização das regiões mineiras.

Não bastasse isso, o subitem 12 do item 3.3 do Anexo II da Lei Nº. 15.032, de 20 de

janeiro de 2004, que estabelece o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI, fixa como uma de suas diretrizes de planejamento: "12 - desenvolver uma

política estadual para o ensino superior, com a participação da UEMG, da

UNIMONTES e das universidades federais em funcionamento no Estado.".

Destarte, o art. 2º, V, do mesmo Diploma Legal, dispõe que o PMDI tem por objetivos,

entre outros "a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado. É ponto

pacífico que a educação é o principal e mais eficaz meio para se reduzir as

desigualdades sociais e regionais.

Como se vê, a emenda que ora apresentamos é material e formalmente

compatibilizada com os diversos instrumentos de planejamento do Estado, dentre os
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quais o PMDI, e objetiva garantir aos cidadãos que residem na região Noroeste do

Estado pleno acesso ao ensino superior. Vale acrescentar que a UEMG tem unidades

em quase todas as regiões do Estado, exceto na região do Noroeste. E por sua

localização geográfica estratégica e sua infraestrutura urbana, Unaí é o Município

ideal para instalação desta unidade da UEMG no Noroeste de Minas.

------------------------------

Emenda nº 5 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Dê-se ao art.21, a seguinte redação:

"Art. 21 - As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimentos com recursos diretamente arrecadados, quando suas despesas

correntes forem de responsabilidade integral do Tesouro Estadual".

Justificação: Os recursos diretamente arrecadados pelas empresas estatais

dependentes serão destinados, inclusive, para investimentos e manutenção da

infraestrutura pré-existente, sendo esta infraestrutura contrapartida para celebração

de convênios e contratos com órgãos públicos e iniciativa privada, no cumprimento de

suas atividades institucionais. A substituição da expressão "no todo ou em parte" na

redação original do art. 21, por "integral", na redação proposta permitirá a celebração

de tais contratos e convênios, de fundamental importância para as estatais.

------------------------------

Emenda nº 6 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente

ordinária do Estado destinado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - FAPEMIG, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por ela

privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 40% (Quarenta por

cento) a financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por instituições

estaduais".

Justificação: Os critérios adotados, até hoje, pela FAPEMIG, na destinação de

recursos para o financiamento de projetos de pesquisa, têm atendido parcialmente às

necessidades de pesquisas do Estado, o que leva esta Fundação a tornar-se uma

das grandes financiadoras de ciência e tecnologia das instituições federais sediadas
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em Minas Gerais. As instituições estaduais de pesquisa têm como principal atribuição

resolver os problemas e as demandas tecnológicas que aqui se apresentam. A

destinação de, no mínimo, 40% (Quarenta por cento) dos recursos às instituições

estaduais de pesquisa, possibilitarão o atendimento a essas demandas, bem como

atrairão novas parcerias que trarão recursos externos, como reforço à Ciência e

Tecnologia em Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 7 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"A lei orçamentária conterá dotação para execução e operacionalização de

programas e projetos de geração de tecnologias, de conhecimento, de informações e

de infraestrutura que visem a atender demandas emergenciais e estratégicas de

pesquisa e experimentação do agronegócio no Estado".

Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente para a produção

agrícola do País. No entanto, o aparecimento de novas pragas e doenças tem

causado enormes prejuízos à agricultura e à pecuária nacionais. Dentre estas pragas

estão o bicudo-do-algodoeiro, que dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a

ferrugem-do-café e outras. Para combater pragas e doenças são necessárias ações

governamentais de caráter emergencial e o desenvolvimento de tecnologias é uma

das principais ações a ser incrementada. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem

asiática da soja e a sigatoka-negra apresentam-se como ameaças à agricultura

mineira e nacional. Estas doenças causam perda na qualidade dos produtos e podem

atingir até 40% da produção.

Com relação às demandas estratégicas, entre outras, podemos citar a adição de

combustível vegetal ao diesel de petróleo, já prevista em lei, e que ainda não há

tecnologia totalmente dominada e disponível para utilização.

As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais e estratégicas

não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos de editais de apoio financeiro

para as diversas instituições de pesquisa e estas não podem prescindir de recursos

orçamentários para custeio de projetos, pelo menos para aqueles de caráter

emergencial e estratégico.
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------------------------------

Emenda nº 8 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para instalação de câmpi regionais de ensino, pesquisa e extensão da

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - em Municípios do Estado."

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a instalação de vários câmpi da

UEMG em Municípios mineiros, priorizando-se o ensino superior no Estado. A

ampliação da UEMG facilitará o acesso aos cursos pelos estudantes em todo o

Estado, uma vez que os mesmos não terão necessidade de migrarem de suas

regiões, diminuindo assim os custos para graduação.

------------------------------

Emenda nº 9 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - O Poder Executivo implantará política estadual de segurança pública.".

Justificação: O objetivo desta emenda é viabilizar a criação de uma política estadual

de segurança pública que possibilite a análise e o tratamento diferenciado da

criminalidade nos Municípios mineiros.

------------------------------

Emenda nº 10 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para programas direcionados à Política Estadual do Idoso."

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a inserção de recursos na Lei

Orçamentária - exercício de 2010 - para implementação de programas direcionados

exclusivamente à pessoa idosa.

------------------------------

Emenda nº 11 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para apoio aos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo

Horizonte na implantação de unidades básicas de saúde."

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a ampliação das unidades

básicas de saúde na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista a

crescente demanda motivada pelo aumento populacional dos Municípios integrantes.

------------------------------

Emenda nº 12 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para o estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil

que atuam na recuperação de crianças e adolescentes carentes".

Justificação: O objetivo da presente emenda é destinar recursos no Orçamento de

2010, para viabilizar parcerias entre o Estado de Minas Gerais e entidades da

sociedade civil que trabalham com a recuperação de crianças e adolescentes

carentes, tanto no combate à marginalidade quanto ao uso de entorpecentes e

drogas.

------------------------------

Emenda nº 13 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - O Lei Orçamentária para o exercício orçamentário de 2010 deverá conter

recursos para implantação de novas Unidades da Delegacia Especializada - Divisão

de Tóxico e Entorpecentes na região metropolitana de Belo Horizonte."

Justificação: O objetivo desta emenda é viabilizar a implantação de novas Unidades

da Delegacia Especializada - Divisão de Tóxico e Entorpecentes nos Municípios de

Betim e Contagem e etc, com o objetivo de reduzir a criminalidade nesses municípios

e combater o crime organizado.

------------------------------

Emenda nº 14 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para a qualificação profissional específica dos portadores de deficiência."

Justificação: O objetivo da presente emenda é estimular a inclusão a capacitação

profissional e consequente inserção social de todos os portadores de deficiências ao

mercado de trabalho, tendo em vista a ocorrência de vagas a eles destinadas pela

chamada lei de cotas e a falta de mão de obra qualificada para o seu preenchimento.

------------------------------

Emenda nº 15 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os benefícios

fiscais necessários para incentivar a aquisição de táxis adaptados, para o transporte

público de pessoas portadoras de deficiência."

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a ampliação gradual dos serviços

de transportes públicos, com o incentivo fiscais a aquisição de veicúlos/táxis

adaptados para prestação de serviços aos cidadãos portadores de deficiência, bem

como a adequação do transporte no estado às normas legais e as exigências da FIFA

para realização da copa de 2014 em Belo Horizonte.

------------------------------

Emenda nº 16 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, no texto da Lei:

"A Lei Orçamentária Anual conterá dotação de recursos para a realização do Festival

de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale"

Justificação: É dever do Estado prover recursos para a realização de um evento que,

além de dar visibilidade a artistas mineiros, valoriza a cultura regional e eleva a

autoestima de uma população cuja riqueza do conhecimento popular contrasta com a

pobreza econômica de uma região que sofre com a má distribuição de renda e

escassez de recursos. Por outro lado, o Festival de Cultura Popular do Vale do

Jequitinhonha - Festivale - promove anualmente as diversas manifestações artísticas

e culturais, percorrendo diferentes cidades e dando oportunidade aos artistas locais,

sejam eles consagrados ou não. Sendo o Vale do Jequitinhonha uma das regiões

com menor Índice de Desenvolvimento Humano do País e de Minas, compete ao
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Poder Público prover condições para a continuidade de uma iniciativa que contribui

para minorar suas carências.

------------------------------

Emenda nº 17 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual deverá prever recursos para a instalação de uma unidade

do Instituto Médico Legal em Ribeirão das Neves."

Justificação: O Município de Ribeirão das Neves é um dos mais populosos da região

Metropolitana de Belo Horizonte, além de apresentar altos índices de violência urbana

e um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano - IDH do Estado. Diante

dessa realidade, a instalação de uma unidade do Instituto Médico Legal é medida

urgente e necessária, visando atender a uma população que já enfrenta, no seu dia a

dia, grandes dificuldades, bem como atender a municípios próximos, localizados no

vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

------------------------------

Emenda nº 18 Autoria: Gláucia Brandão - PPS

Texto da emenda: " A Lei Orçamentária Anual deverá conter dispositivo destinando

recursos para a implantação do Centro de Cultura e Arte de Ribeirão das Neves -

Espaço Culturarte."

Justificação: Ribeirão das Neves abriga uma população dotada de vocação para

diversas formas de expressão cultural, como artesanato, música, literatura, dança,

teatro, artes visuais, que conferem ao Município elevado grau de riqueza cultural. A

instalação do Centro de Cultura e Arte de Ribeirão das Neves - Espaço Culturarte

contribuirá para a promoção do protagonismo juvenil, formação e fortalecimento de

grupos de mulheres economicamente produtivas, melhoria das condições sociais e

econômicas da população beneficiada, prevenção da violência e do uso de drogas,

além de promover a criatividade artística e cultura da região.

------------------------------

Emenda nº 19 Autoria: Carlos Pimenta - PDT

Texto da emenda: Para a saúde, um programa que vise o atendimento e orientação à

juventude no tratamento de doenças sexualmente transmissíveis.
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Justificação: Orientar e atender a população que necessita de maiores informações

para o tratamento desses tipos de doenças.

------------------------------

Emenda nº 20 Autoria: Carlos Pimenta - PDT

Texto da emenda: Para a educação, investimentos no transporte de estudantes com

organização de veículos móveis

Justificação: Para atender a pupulação que necessita de locomoção para seus

estudantes carentes.

------------------------------

Emenda nº 21 Autoria: Carlos Pimenta - PDT

Texto da emenda: Para o saneamento básico, extensão das ações da COPANOR

para o Norte de Minas.

Justificação: Para atendimento da população que não possui saneamento básico

adequado.

------------------------------

Emenda nº 22 Autoria: Carlos Pimenta - PDT

Texto da emenda: Para a habitação, programa de combate à doença de chagas.

--> Reforma de moradias rurais.

Justificação: Para combater a doença de chagas, comum às regiões rurais.

------------------------------

Emenda nº 23 Autoria: Ronaldo Magalhães - PSDB

Texto da emenda: Dê-se ao inciso II do art. 10 a seguinte redação:

"as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011 e sua revisão anual, e

tiverem sua viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental comprovada."

Justificação: Apesar do texto original exigir a comprovação da viabilidade técnica de

novas obras, tal estudo nem sempre contempla os impactos que aquelas causarão no

meio ambiente.

Com a presente emenda, pretendemos garantir que todas as obras executadas pelo

Poder Público sejam devidamente avaliadas quanto a seus impactos ambientais e,

com isso, incutir na Administração Pública uma cultura perene de responsabilidade

ambiental.
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------------------------------

Emenda nº 24 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A lei orçamentária conterá dotação específica para facilitar o acesso dos

portadores de deficiência física e idosos aos edifícios do Poder Público Estadual, em

cumprimento aos dispositivos da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que

estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos

edifícios de uso público.".

Justificação:A emenda tem por objetivo fazer cumprir o estabelecido no § 4º do art. 3º

da Lei nº 11.666/1994 que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores

de deficiência física aos edifícios de uso público. Senão vejamos o que dispõe tal

dispositivo:

"Art. 3º - (...)

§ 4º - Nos edifícios de que trata esta Lei, será mantida, para uso gratuito do portador

de deficiência e do idoso, cadeira de rodas ou outro veículo que lhes possibilite a

locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada.".

Ao estabelecer normas que possibilitam o acesso adequado aos portadores de

deficiência física e idosos aos edifícios que abriguem atividades caracterizadas pelo

uso público, o Estado dá um importante passo a fim de assegurar o bem-estar e a

justiça social.

Insta pontuar que o art. 1º, § 1º da referida lei considera, dentre outros, como edifício

de uso público aqueles que abrigam atividades deatendimento ao público, incluindo

os órgãos públicos. Portanto, o Estado, grande defensor da inclusão, deve se adaptar

aos dispositivos legais.

"Art. 1º - (...)

§ 1º - Considera-se edifício de uso público o que abriga atividade de atendimento ao

público, incluindo estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, agências e postos

bancários, salas de exibição, estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino,

entre outros.".

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda que tem

por objetivo ver concretizado o comando normativo da Lei 11.666/1994.
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------------------------------

Emenda nº 25 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A lei orçamentária conterá dotação específica no sentido de promover o

reajuste salarial para os diretores das Escolas Estaduais.".

Justificação: Não restam dúvidas que a qualidade do Ensino depende da qualidade

da Escola, e para oportunizar educação de qualidade aos estudantes de todo o país,

é essencial que a equipe que compõem o quadro de Profissionais da Educação,

tenham competência técnica, idoneidade moral, ética e vários outros qualificativos.

O Diretor, sem sombra de dúvidas, assume um importante papel no desenvolvimento

das atividades escolares, ele é a liderança institucional e pessoal na busca de uma

escola de gestão democrática e participativa.

Os Profissionais da Educação Básica no Estado de Minas Gerais ficaram

aproximadamente 10 anos sem receber reajuste salarial. Somente em outubro de

2005, com o advento da Lei nº 15.785, os Professores de Educação Básica,

Especialistas em Educação Básica, tiveram seus salários reajustados. No mesmo

ano, os Diretores de Escola e os Analistas Educacionais, não receberam reajuste

salarial. O reajuste, saiu somente em janeiro de 2006.

Faz-se importante destacar que em julho de 2006, foi concedido reajuste salarial

para: Professores, Especialistas e Analistas Educacionais, entretanto, os Diretores

nada receberam. Apenas em setembro de 2007 com a Lei estadual nº 17.006, foi

concedido um reajuste salarial de 5 % para os profissionais da Educação Básica,

inclusive para os Diretores.

Essa não é a melhor maneira de valorizar a Educação no país. É preciso tomar

providências urgentes para corrigir estas distorções e injustiças que vêm se

perpetuando ao longo de todos esses anos. A educação é a base da cidadania. Se

queremos construir um país melhor, temos que corrigir os erros pela raíz.

É preciso valorizar, de maneira efetiva, a atuação de todos os Profissionais da

Educação. É necessário incentivá-los na busca constante de crescimento pessoal e

profissional, a fim de que continuem a semear a educação e a esperança em um país

mais digno para todos.
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Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 26 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A lei orçamentária conterá dotação específica para o cumprimento do

disposto no Decreto nº 32.649, de 13 de março de 1991, que regulamenta a Lei nº

9.760, de 20 de abril de 189, com redação dada pela Lei nº 10.419, de 16 de janeiro

de 1991, que concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às

pessoas com idade superior a 65 anos, no transporte coletivo intermunicipal do

Estado.

Parágrafo único - A lei orçamentária deverá priorizar a previsão de orçamento para a

realização do convênio de que trata o artigo 11 do Decreto supracitado.".

Justificação:Há mais de uma década os idosos e os deficientes físicos, mentais e

visuais lutam por seu direito de obter passe-livre nos transportes coletivos

intermunicipais, conforme dispõe a Lei nº 9.760/89.

As exigências para que o Poder Público tome as devidas providências no tocante à

concretização dessa Lei advém de todos os setores da sociedade.

O artigo 11 do Decreto 32.649/91 dispõe que, para o cumprimento dessa Lei, o

Estado deverá celebrar um convênio com as empresas de transporte coletivo

intermunicipal, estabelecendo condições para assegurar-lhes a indenização relativa

aos custos decorrentes da concessão de passe-livre.

Porém, segundo informações do próprio Poder Executivo, ainda não foi possível

viabilizar a aplicação da Lei porque não está prevista fonte orçamentária.

Assim, com o intuito de suprimir este problema, apresentamos esta emenda e

pedimos o apoio do ilustre relator.

------------------------------

Emenda nº 27 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei orçamentária discriminará, em categorias de programação específicas,

as dotações destinadas:
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I - ao estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade civil que atuam na

recuperação de dependentes químicos e de crianças e adolescentes de rua;

II - às atividades instituídas pela Lei 15.296, de 5 de agosto de 2004, que dispõe

sobre o exame diagnóstico de hemoglobinopatias, prioritariamente para as crianças

recém-nascidas, nas unidades da rede hospitalar e ambulatorial pública estadual e

nas unidades privadas conveniadas com o Estado, como parte do procedimento

técnico de atendimento e assistência.".

Justificação:O objetivo dessa emenda é garantir na Lei orçamentária dotações que

visem garantir a implementação de amparo e assistência às associações civis sem

fins lucrativos que cuidam da recuperação dos dependentes químicos.

Outra diretriz imprescindível que pretendemos estabelecer para a lei orçamentária é a

dotação específica para o cumprimento da Lei 15.296/2004, que dispõe sobre a

prioridade de exame diagnóstico em recém-nascidos, na rede hospitalar pública, para

a detecção da anemia falciforme. O diagnóstico precoce pode reduzir

consideravelmente a mortalidade infantil.

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 28 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei orçamentária conterá dotação específica para o cumprimento de

programas voltados ao tratamento e ao atendimento especializado da pessoa

portadora de deficiência mental moderada a grave e autismo.".

Justificação: O autismo é um transtorno de natureza biológica que afeta mecanismos

de comunicação, socialização e cognição. As crianças autistas apresentam

comportamento compulsivo e ritualista. O autismo é uma patologia diferente do

retardo mental e da lesão celebral, e, por isso, seus portadores precisam de um

tratamento diferenciado, especial e contínuo. O tratamento mais moderno e eficiente

é o psicoeducacional. Por meio dele, os autistas conseguem se comunicar e interagir

de maneira mais satisfatória consigo mesmo e com o próximo.

O objetivo dessa emenda é garantir o acolhimento, a orientação e a assistência às

crianças portadoras de autismo, deficiência mental e outras deficiências cognitivas, e
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a seus familiares, com a criação de entidades assistenciais que realizem o trabalho

de apoio e assistência aos portadores de deficiência mental e autismo, bem como

capacitar profissionais da área de saúde e educação.

Peço o apoio e a compreensão dos nobres pares na aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 29 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A lei orçamentária conterá dotação específica para programas direcionados

às Apaes.".

Justificação: As Associações de Pais e Amigos de Excepecionais são associações

beneficentes, sem fins lucrativos, formadas por pais, amigos e pessoas com

deficiência mental que, unidos por objetivos comuns, buscam construir uma

sociedade mais justa e igualitária.

Com empenho e determinação buscam eliminar os fatores que sustentam a exclusão

das pessoas com deficiência mental, além de favorecer o seu desenvolvimento para

uma vida com cidadania e dignidade.

É público e notório que a rede SUS não está preparada para oferecer, sozinha, todo o

apoio que a pessoa com deficiência necessita, portanto, o melhor caminho é

fortalecer parcerias com instituições sérias e respeitadas, como as Apaes.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 30 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A lei orçamentária conterá dotação específica para programas direcionados

à Política Estadual do Idoso.".

Justificação: É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Atualmente, os idosos representam cerca de 9% da população brasileira, de acordo

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas próximas duas
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décadas, a população idosa do Brasil poderá dobrar, passando de aproximadamente

15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade para cerca de 30 milhões,

conforme estimativa do IBGE. Segundo dados desse mesmo instituto de pesquisa, no

ano de 2030 o Brasil terá a sexta população do mundo com maior número absoluto

de idosos.

Infelizmente, a questão do idoso é um dos dilemas de difícil solução, principalmente

devido à idéia preconcebida e estigmatizada de que o idoso é caracterizado, dentre

outros aspectos, pela decadência física e a ineficiência para assumir papéis sociais.

Além disso, existe a falta de planejamento para se instituir um programa abrangente e

eficiente, voltado para o denominado público da terceira idade.

Nesse sentido, é necessário e urgente que se institua políticas públicas voltadas para

essa população. E com o objetivo que tais políticas públicas sejam devidamente

efetivadas, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 31 Autoria: Célio Moreira - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A lei orçamentária conterá dotação específica para o cumprimento do

disposto na Lei nº 17.113, de 5/11/2007, que prioriza o pagamento de precatórios de

natureza alimentar em atraso, cujos credores originários tenham idade igual ou

superior a sessenta e cinco anos."

Justificação: Tem-se que o art. 10 A da lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre

formas de extinção e garantias do crédito tributário e dá outras providências, dispõe

sobre a preferência do recebimentos de precatórios de natureza alimentar em atraso,

em se tratando de credores originários que tenham idade igual ou superior a sessenta

e cinco anos, senão vejamos:

"Art. 10-A - Os precatórios de natureza alimentar em atraso, cujos credores

originários tenham idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, terão prioridade e

preferência para pagamento pelo Poder Executivo, observada a disponibilidade de

Caixa do Tesouro Estadual".
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Sabe-se da necessidade de indicação e alocação de recursos específicos na Lei de

Diretrizes Orçamentárias, para que a Lei supracitada seja efetivamente aplicada.

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 32 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Destinar-se-á ao atendimento das propostas aprovadas nas audiências

públicas regionais, recurso público equivalente a 1% (um por cento) da receita

orçamentária corrente ordinária do Estado de Minas Gerais."

Justificação: Esta proposta visa garantir, na Lei Orçamentária, recursos públicos

destinados ao atendimento das demandas consideradas prioritárias pela sociedade

nas audiências públicas regionais. A emenda apresentada adequará o Projeto de Lei

em análise ao ordenamento vigente, conforme previsão contida no art. 155, § 5º, da

Constituição do Estado de Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 33 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para a execução e

operacionalização de programas voltados à habitação de interesse social."

Justificação: A moradia de baixa renda é, indiscutivelmente,um dos maiores

problemas do Brasil. Segundo estudo da Fundação João Pinheiro, desenvolvido em

parceria com o Ministério das Cidades, o déficit habitacional brasileiro foi estimado

em 7,903 milhões de novas moradias em 2005, com incidência notadamente urbana,

correspondendo a 81,2% do montante brasileiro (6,414 milhões). A Região Sudeste

lidera a demanda nacional, com necessidades estimadas em 2,899 milhões de

unidades, vindo a seguir a Nordeste, com 2,743 milhões de unidades (Informativo

CEI, abril de 2007, Fundação João Pinheiro).

O objetivo desta emenda é garantir na Lei Orçamentária dotações que visem à

execução de programas voltados ao atendimento do direito social de moradia, por

meio de programas de habitação de interesse social.

------------------------------
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Emenda nº 34 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para a execução e

operacionalização de programas voltados à preservação do meio ambiente."

Justificação: O objetivo desta emenda é garantir na Lei Orçamentária dotações que

visem à execução de programas voltados para a conscientização da população em

relação à preservação do meio ambiente.

------------------------------

Emenda nº 35 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para execução e operacionalização de

programas e projetos incentivadores da utilização de tecnologias destinadas ao

aproveitamento da energia solar."

Justificação: A utilização das tecnologias da arquitetura bioclimática, de alta eficiência

energética, reduzem a degradação ambiental, utilizando as condições naturais do

lugar (clima, sol, vento, vegetação e topografia) e criando condições de conforto físico

e mental dentro do espaço físico das habitações, constituindo, portanto, uma

relevante alternativa para a conservação do meio ambiente.

------------------------------

Emenda nº 36 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária discriminará, em categoria de programação específica,

dotações destinada ao estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade

civil que atuem na execução de serviços permanentes e gratuitos de assitência

técnica para a o projeto e a construção de habitações de interesse social, nos termos

da Lei n.º 11.888/08."

Justificação: O objetivo desta emenda é garantir na Lei Orçamentária dotações que

visem a garantir a implementação de amparo e assistência às associações civis sem

fins lucrativos que atuem na assistência técnica gratuita para a construção de

habitações de interesse social.

------------------------------
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Emenda nº 37 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação para execução de ações destinadas à

conservação, proteção e restauração das edificações declaradas como patrimônio

cultural, histórico e artistico do Estado de Minas Gerais."

Justificação: Relevante enfatizar que a Constituição da República, em seu art. 23, III,

atribui à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a competência

comum de promover a proteção dos documentos, obras e outros bens de valor

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os

sítios arqueológicos. Destarte, a presente emenda visa garantir na Lei Orçamentária

recursos para garantir a conservação de bens de valor histórico, artístico e cultural.

------------------------------

Emenda nº 38 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária discriminará, em categoria de programação específica,

dotações destinada ao estabelecimento de parcerias com entidades da sociedade

civil que atuem na área de execução da pena, recuperando o preso através do

método de valorização humana, conhecido como Método APAC."

Justificação: Como é notório, a crise vivenciada pelo sistema penitenciário brasileiro

estimula a criminalidade. A atual estrutura mostra-se incapaz de ofertar condições

para a recuperação dos presos, uma vez que dá pouco destaque à humanização da

pena e à valorização da pessoa humana, contribuindo para a especialização e

organização criminosa. A reincidência é hoje um problema crônico em todo o mundo,

tornando-se uma barreira ao convívio pacífico e harmonioso entre as pessoas.

O método APAC foi sendo aperfeiçoado e hoje alcança grande repercussão no país e

no exterior, visto que apresenta índices de reincidência inferiores a 5% (no sistema

comum a média de reincidência é de 86%).

Destarte, por acreditarmos que não se alcançará a segurança social apenas com a

punição, mas, principalmente, com trabalhos de recuperação e com o respeito à

dignidade da pessoa humana, apresentamos a presente emenda com o escopo de

garantir no Orçamento recursos para ações de incentivo ao Método APAC.
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------------------------------

Emenda nº 39 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para a concessão de isenção

de ICMS na aquisição de veículos automotores, de fabricação nacional, por pessoas

portadoras da doença de Parkinson."

Justificação: A Doença de Parkinson é uma enfermidade descrita pela primeira vez

em 1817, pelo médico inglês James Parkinson. Caracteriza-se pela disfunção ou

degeneração dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central,

afeta os movimentos da pessoa, bem como causa tremores, lentidão de movimentos,

rigidez muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita.

Considerando as graves consequências e alterações acarretadas à vida do portador

da síndrome, necessário se faz uma ação governamental que venha a cooperar no

deslocamento desse paciente, assim, a emenda em apreço visa facilitar a aquisição

de veículo automotor para o parkinsoniano.

------------------------------

Emenda nº 40 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para incentivar cooperativas

de pequenos produtores rurais a cultivarem alimentos orgânicos destinados à

alimentação escolar."

Justificação: A presente emenda visa melhorar a qualidade nutricional da alimentação

escolar.

------------------------------

Emenda nº 41 Autoria: Wander Borges - PSB

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá os recursos necessários para apoio aos

Municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte na implantação do

Programa Minha Casa Minha Vida".

Justificação: O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, que

atuará em parceria com Estados, Municípios, empresas e movimentos sociais,
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direcionado à construção de um milhão de residências, assim, a emenda em comento

visa garantir recursos para sua implantação na região metropolitana de Belo

Horizonte.

------------------------------

Emenda nº 42 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária instituirá dotação específica para a execução e

operacionalização de programas voltados à preservação do meio ambiente e

desenvolvimento sustentável nas principais lâminas d'água do Estado".

------------------------------

Emenda nº 43 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para programas direcionados às APAE's".

------------------------------

Emenda nº 44 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para apoiar programas de infraestrutura, construção, aquisição de

equipamentos e manutenção dos Conselhos Tutelares para o bom desempenho de

suas atribuições".

------------------------------

Emenda nº 45 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para construção, reformas e obras de melhoramentos em parques de

exposições ou estabelecimentos comunitários rurais".

------------------------------

Emenda nº 46 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para aquisição de máquinas agrícolas e equipamentos agroindustriais

para associações ou cooperativas rurais, para prestação de serviços comunitários".

------------------------------

Emenda nº 47 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao inciso VIII do parágrafo 2 do artigo 35, do Projeto

de Lei nº 3.337/2009, a seguinte expressão:

"Art. 35 - (...)

(...)

VIII - ... especialmente o Programa Minas Sem Fome com ênfase à Agricultura

Familiar".

------------------------------

Emenda nº 48 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte inciso IX ao parágrafo 2 do artigo 35 do

Projeto de Lei nº 3.337/2009, a seguinte expressão:

"Art. 35 - (...)

(...)

IX - Os recursos destinados ao Fundo para a infância e adolescência (FIA) e ao

Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)".

------------------------------

Emenda nº 49 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para instalação de CAMPUS da Universidade do Estado de Minas Gerais

- UEMG -, em Belo Horizonte".

------------------------------

Emenda nº 50 Autoria: Domingos Sávio - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010 deverá conter os recursos

necessários para instalação de "campi" regionais de ensino, pesquisa e extensão da

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - no Estado de Minas Gerais".
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------------------------------

Emenda nº 51 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas à implantação de

um Centro de Formação Continuada - Cesec, no Município de Ouro Fino.".

Justificação: O Centro de Formação Continuada - Cesec - é uma escola que oferece

o Ensino Fundamental e Médio a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de

estudar na idade adequada ou que, por algum motivo, não puderam concluir seus

estudos. A implantação de um Cesec em Ouro Fino tem a finalidade de atender a

pessoas nessas condições, deste Município e de outros da região, proporcionado a

elas o resgate à dignidade, por meio da aquisição de conhecimentos necessários à

sua vivência, e a aquisição de mais oportunidades no tão concorrido mercado de

trabalho. Por tais razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 52 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas à pavimentação

da estrada que liga o Município sul-mineiro de Jacutinga ao Município paulista de

Espírito Santo do Pinhal.".

Justificação: Esse trecho estrada, de, aproximadamente, 9 km de extensão, liga a

região sul-mineira ao leste paulista, notadamente ao Município de Espírito Santo do

Pinhal. Por ela trafegam diariamente grande número de veículo e dezenas de ônibus

que transportam universitários para o Estado de São Paulo e vice-versa, razão pela

qual há imperiosa necessidade de sua pavimentação asfáltica. O projeto para a

pavimentação dessa estrada, que tem sido conservada pelo Município de Jacutinga,

encontra-se concluído desde 1983. Necessita, portanto, de uma revisão, para dar

início à obra almejada por todo o sul de Minas. Pela justiça e oportunidade desta

emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

------------------------------

Emenda nº 53 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas à construção da

Avenida do Contorno no Município de Ouro Fino.".

Justificação: Registra-se em Ouro Fino, nos últimos anos, um expressivo aumento de

veículos circulantes, especialmente pelo fato de o Município integrar o Circuito das

Malhas e ser um pólo industrial e comercial, para onde acorre grande número de

lojistas e de turistas. A presente demanda se justifica, portanto, em razão do

congestionamento do tráfego, que impõe a necessidade de desvio do fluxo para uma

via alternativa, que permita o descongestionamento das vias centrais, beneficiando

tanto os habitantes da cidade quanto os turistas. Pela justiça e oportunidade desta

emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

------------------------------

Emenda nº 54 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos ao Hospital São Bom Jesus,

de Bueno Brandão, com vistas a realização de obras, para melhorias em suas

instalações.".

Justificação: O Hospital São Bom Jesus atende o Município de Bueno Brandão e

outros circunvizinhos, o que torna imperiosa a necessidade de sua adequação e

melhorias em suas instalações, que possibilitem o acolhimento à crescente demanda,

registrada no último ano. Tal medida vem ao encontro do conceito de regionalização

do atendimento médico-hospitalar, defendido pelo Governador Aécio Neves. Pela

justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua

aprovação.

------------------------------

Emenda nº 55 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas à implantação de

um Centro Estadual de Formação Continuada - Cesec - no Município de Pouso

Alegre.".
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Justificação: O Centro de Formação Continuada - Cesec - é uma escola que oferece

o Ensino Fundamental e Médio a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de

estudar na idade adequada ou que, por algum motivo, não puderam concluir seus

estudos. A implantação de um Cesec em Pouso Alegre tem a finalidade de atender a

pessoas nessas condições, deste Município e de outros da região, proporcionado a

elas o resgate à dignidade, por meio da aquisição de conhecimentos necessários à

sua vivência, e a aquisição de mais oportunidades no tão concorrido mercado de

trabalho. Por tais razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 56 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos com vistas à pavimentação

da rodovia estadual que liga o Município de Andradas ao Distrito de Pocinhos do Rio

Verde, no Município de Caldas.".

Justificação: Esse trecho estrada, de, aproximadamente, 23 km de extensão, liga os

Municípios sul-mineiros de Andradas e Caldas, passando pelo Distrito de Pocinhos do

Rio Verde, reconhecida estância hidromineral da mesma região. É, assim, via de

acesso dos turistas, especialmente paulistas, que ainda insistem em visitar essa

estância hidromineral, a despeito do estado precário da estrada que lhe dá acesso.

Além disso, ele é via de escoamento da produção de vinhos, rosas, batatas, frutas e

doces, de ambos os Municípios. Impõe-se, portanto, que se dê prioridade à

pavimentação desse trecho, pois a realidade local não comporta mais o adiamento da

tão esperada obra. Pela justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos

nobres pares para a sua aprovação.

------------------------------

Emenda nº 57 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 8° :

XVI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente na

execução da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável,

conforme o disposto na Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006;
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a) o demonstrativo a que se refere este inciso deverá ser elaborado e aprovado pelo

CONSEA/MG.

------------------------------

Emenda nº 58 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - A oferta de merenda escolar nas escolas públicas adotará, de forma

prioritária, o sistema de compra direta de no mínimo 30% de produtos regionais da

agricultura familiar, previstos na Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009.

Justificação: Garantir o cumprimento de dispositivo da Lei Federal nº 11.947, de

16/6/2009, que determina a destinação de 30% dos recursos da alimentação escolar

para aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar.

------------------------------

Emenda nº 59 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: O § 1º do art. 42 do projeto de lei em epígrafe fica acrescido da

expressão "agricultura urbana” , passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 42 - .................................

§ 1º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as políticas de redução

das desigualdades sociais e regionais, de geração de emprego e renda, de

fortalecimento da economia popular solidária, de preservação e melhoria do meio

ambiente, de ampliação e melhoria da infraestrutura e de crescimento, modernização

e ampliação da competitividade do parque produtivo mineiro, das atividades

comerciais e de serviços do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de

inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades

de silvicultura, à agricultura familiar e à agricultura urbana, de acordo com a Lei nº

15.973, de 12 de janeiro de 2006.

Justificação: Dispositivo integrante da Lei 17.710/08, injustificadamente suprimido no

presente projeto de lei.

------------------------------

Emenda nº 60 Autoria: André Quintão - PT
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Texto da emenda: O § 2º do art. 42 do projeto de lei em epígrafe fica acrescido da

expressão "às comunidades remanescentes de quilombos,às comunidades

indígenas", passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 42 - .................................

§ 2º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade aos

médios, pequenos e microempreendimentos, aos pequenos produtores rurais, aos

agricultores familiares, às cooperativas e às associações de produção ou

comercialização, às comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades

indígenas, bem como ao desenvolvimento institucional e melhoria da infraestrutura

dos municípios.

Justificação: Dispositivo integrante da Lei 17.710/08, injustificadamente suprimido na

presente LDO.

------------------------------

Emenda nº 61 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No Anexo I do Projeto de Lei em epígrafe, acrescentar a seguinte

ação 4052:

Programa Promédio

Ação: 4052 Merenda no ensino médio noturno

meta: 300.000

unidade: alunos

Justificação: O retorno desta ação busca a garantia do co-financiamento da merenda

escolar.

------------------------------

Emenda nº 62 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No anexo I, no Programa Resíduos Sólidos, ampliar a seguinte

meta física:

Ação 1072 - Implantação da Coleta seletiva, reaproveitamento e reciclagem

Ampliar a meta física de 15 para 30 municípios.

------------------------------

Emenda nº 63 Autoria: André Quintão - PT
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Texto da emenda: No anexo I, no Programa Resíduos Sólidos, ampliar a seguinte

meta física:

Ação 1067 - Implantação de sistemas de disposição final adequada- SEDRU

Ampliar meta física de 9 para 15 obras executadas

------------------------------

Emenda nº 64 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No anexo I, no Programa Convivência com a seca e Inclusão

Produtiva, ampliar as seguintes metas físicas:

Ação 1362 - Implementação da rede de elaboração participativa de projetos

comunitários, ampliar a meta física de 100 para 500.

Justificação: adequação ao PPAG, que previa 500 projetos implantados em 2010

------------------------------

Emenda nº 65 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescentar ao Anexo I:

Programa especial 706 - Atenção à saúde, Ação: 4094

Estruturação e Operacionalização do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -

Sisvan.

produto: municípios com Sisvan em operação

unidade de medida: município

meta física: 853.

------------------------------

Emenda nº 66 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescentar ao Anexo I:

Programa associado 117

Ação 4643 - Implantação da Política Estadual de Fomento a Economia Popular

Solidária

produto: empreendimento apoiado

unidade de medida: empreendimento

meta física: 300

------------------------------

Emenda nº 67 Autoria: André Quintão - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte incisos ao art. 8º do projeto de lei em

epígrafe:

Art. 8° - Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros exigidos pela

legislação em vigor :

Inciso ... - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a criança e o adolescente.

------------------------------

Emenda nº 68 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Art. - O Poder Executivo encaminhará juntamente com a proposta

orçamentária para 2010 demonstrativo dos programas financiados com recursos

provenientes da União, identificando a receita prevista e realizada no exercício de

2009 e a receita prevista para o exercício de 2010.

Parágrafo único - O Orçamento discriminará os recursos específicos das

transferências previstas por convênios, acordos e ajustes com a União.

------------------------------

Emenda nº 69 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma

e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados pelo

Poder Executivo à Assembléia Legislativa.

Parágrafo Único - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais

exposições de motivos circunstanciados que os justifiquem e que indiquem as

consequências dos cancelamentos de dotações propostos sobre a execução das

atividades, projetos, operações especiais e respectivas metas.

------------------------------

Emenda nº 70 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - Na execução orçamentária não haverá contingenciamento de recursos

destinados:

I - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;
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III - aos programas de segurança pública;

IV - às ações oriundas de emendas populares aprovadas na Lei 18.021, de

09/01/2009

------------------------------

Emenda nº 71 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: O art. 37 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio da

publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de toda a

sociedade, no mínimo, as seguintes informações:

I - a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - a Lei Orçamentária Anual;

III - as informações de programação e execução bimestral das metas físicas do

PPAG;

IV - a execução orçamentária quadrimestral com o detalhamento por função,

subfunção, programa e ações de forma acumulada;

V - relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada até o mês anterior das

receitas administradas;

VI - demonstrativo atualizado mensalmente dos convênios de entrada e de saída de

recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos.

§ 1º - Em observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da Lei Orçamentária Anual na

internet, na página oficial da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG -,

que deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta dos

interessados.

§ 2º - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da Lei Orçamentária Anual foram publicados na forma prevista no § 1º.

§ 3º - Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível o

acesso irrestrito e gratuito à versão on-line dos últimos doze meses do diário oficial do

Estado a qualquer cidadão.
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§ 4º - O TCE-MG tornará disponível, em sua página oficial na internet, para acesso de

toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de tomadas ou

prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da Administração

Pública Estadual.

------------------------------

Emenda nº 72 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - O superávit financeiro apurado no exercício de 2010, relativo aos recursos

diretamente arrecadados - fonte 60 - dos órgãos e entidades do Poder Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício

de 2011 por meio de resolução conjunta da SEPLAG e da SEF.

Parágrafo único - A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS -;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -;

III - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG -;

IV - dos institutos de previdência;

V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

------------------------------

Emenda nº 73 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No anexo I, na Área de Resultados Protagonismo Juvenil,

Programa 033 - Poupança Jovem, Ação 4069 - Acompanhamento Social nas Escolas

Públicas, onde se lê meta 2010 - 14.110, leia-se meta 2010 - 28.220.

------------------------------

Emenda nº 74 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No anexo I, na Área de Resultados Defesa Social, Programa 004 -

Atendimento às Medidas Socioeducativas

Ação 4360 - Atendimento aos Adolescentes em conflito com a lei em cumprimento da

medida de semiliberdade onde se lê meta 2010 - 300, leia-se meta 2010 - 600
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------------------------------

Emenda nº 75 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No anexo I, na Área de Resultados Defesa Social,

programa 004 - Atendimento às Medidas socioeducativas,

Ação 4362 - Aprimoramento e ampliação da gestão das medidas de meio aberto,

onde se lê meta 2010 - 1.200 , leia-se meta 2010 - 1.500

------------------------------

Emenda nº 76 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No anexo I, na Área de Resultados Defesa Social,

Programa 004 - Atendimento às Medidas Socioeducativas -

Ação 1206 - Reforma de Centros Socioeducativos,

onde se lê meta 2010 - 6, leia-se meta 2010 - 8.

------------------------------

Emenda nº 77 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No anexo I, na Área de Resultados Educação,

Programa 001 - Aceleração da Aprendizagem,

Ação 1224 - Implantação do Plano de Aceleração da Aprendizagem

onde se lê meta 2010 - 30.000, leia-se meta 100.000 alunos.

------------------------------

Emenda nº 78 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: No anexo I, na Área de Resultados Educação,

no Programa 055 - Escola Viva - Comunidade Ativa -

Ação 4301 - Escola Viva Comunidade Ativa - Ensino Fundamental

onde se lê meta 2010 - 502, leia-se meta 600.

------------------------------

Emenda nº 79

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Dê-se ao § 1º do art. 8° a seguint e redação:

"Art. 8° (...)

§ 1º - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se ações e serviços

públicos de saúde aquelas implementados pelos órgãos e entidades vinculadas ao
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SUS, em conformidade com a Resolução n° 322, de 08 de maio de 2003, do

Conselho Nacional de Saúde.".

Justificação:A proposta tem o objetivo preservar o espírito da Emenda Constitucional

n° 29, de 13 de setembro de 2000, que tem a clara i ntenção de garantir um fluxo

contínuo e ampliado de recursos para o Sistema Único de Saúde. A participação do

gasto público no total de gastos na Saúde no Brasil é de 45%. Em qualquer País com

um sistema de recorte universal, essa participação é de 70% a 75%. Quando se

analisa o gasto per capita, vê-se que o Brasil gasta metade do que a Argentina ou o

Chile. Hoje, os Poderes Públicos de todo o país despendem cerca R$ 40 bilhões para

180 milhões de pessoas, o que daria R$ 200 per capita/ano. O desvio de recursos

destinados ao SUS para outros aspectos condicionantes da saúde, que não têm o

perfil universalizante do Sistema, compromete ainda mais os já insuficientes recursos

do setor. A emenda visa também adequar a LDO à legislação vigente na área de

SUS, especialmente à Resolução nº 322, editada pelo Conselho Nacional de Saúde e

homologada pelo Ministério da Saúde. Esperamos, com essa emenda, evitar que a

previsão orçamentária para 2010 inclua entre as despesas com saúde gastos que

não são pertinentes à área.

------------------------------

Emenda nº 80

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8° o seguint e parágrafo:

"Art. 8° (...)

§ ... Para fins do disposto no inciso V deste artigo, consideram-se despesas com

ações e serviços públicos de saúde aquelas financiadas pelo produto da arrecadação

dos impostos a que se refere o art. 155, 157 e inciso I, alínea a e inciso II do art. 159

da Constituição da República, identificados como "Fonte 10" Recursos Ordinários.".

Justificação: A Constituição da República é clara quanto à vinculação de 12% do

produto de impostos e transferências para a ações e serviços públicos de saúde.

Apesar disso, o Governo tem apresentado, reiteradas vezes, para o cumprimento da

vinculação, despesas realizadas por outras fontes de financiamento. Destacam-se,

entre essas, as despesas realizadas pela COPASA, financiadas com recursos
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provenientes da cobrança de tarifas sobre o consumo dos usuários do serviço. Esses

recursos integram o patrimônio da empresa e não se confundem, em hipótese

alguma, com os recursos discriminados pela Constituição. Não se trata, aqui, de

negar importância, para a prevenção da saúde da população, da ampliação do

serviço de saneamento ambiental, mas sim de preservar a integridade do

mandamento constitucional: é absolutamente imprescindível o aumento de recursos

públicos para a área de saúde, inclusive para o saneamento, desde que respeitado o

princípio basilar do Sistema Único de Saúde de gratuidade dos serviços e

participação da sociedade na definição das prioridades. Não é admissível, portanto, a

substituição de recursos dos impostos por tarifas cobradas aos usuários.

------------------------------

Emenda nº 81

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Dê-se ao art. 9° a seguinte redaçã o:

"Art. 9° - Os recursos previstos no inciso II do § 2.º do art. 198 da Constituição da

República deverão ser aplicados, integralmente, no exercício financeiro de 2009,

sendo apurados pela soma das despesas que forem devidamente empenhadas e

liquidadas nos termos do art. 63 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.".

Justificação:O artigo tem o propósito de definir que apenas serão computadas no

cálculo da vinculação as despesas liquidadas no ano, impedindo o cômputo de restos

a pagar não processados, facilmente canceláveis, procedimento que desrespeita

orientação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado. Com a adoção desse

dispositivo na LDO, a partir de 2005, foi possível evitar a realização, durante a

execução orçamentária, de manobras contábeis, como a postergação propositada de

repasse de recursos à saúde e a realização de empenhos sem a entrega dos

correspondentes serviços ou mercadorias. No entanto, a redação pode ser

aperfeiçoada, retirando-se do texto a menção às entidades que não integram o

orçamento fiscal e que, por conseguinte, não empenham despesas.

------------------------------

Emenda nº 82

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB
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Texto da emenda: Suprimam-se os §§ 1º e 2º do art. 20, passando o § 3º a parágrafo

único.

Justificação: As eventuais restrições às despesas de pessoal estão regulamentadas

pela Constituição da República e pela Lei Complementar nº 101, sendo

desnecessária qualquer outra regulamentação sobre a matéria. Não é justo nem

conveniente o estabelecimento de limite inferior ao já determinado pela lei de

Responsabilidade Fiscal para os reajustes salariais dos servidores estaduais,

instituindo tratamento diferenciado em relação aos demais servidores das outras

esferas federais. Os parágrafos que pretendemos suprimir instituem um cálculo que

tem apenas o efeito de servir de orientação ao Executivo na negociação com os

servidores e que nunca foi implementado.

------------------------------

Emenda nº 83

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Dê-se ao caput do art. 36 do projeto a seguinte redação:

"Art. 36 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância do princípio da

publicidade, o Poder Executivo disponibilizará na internet, para acesso de toda a

sociedade, no mínimo as seguintes informações:

I - o projeto e a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - o projeto e a Lei Orçamentária Anual;

III - as informações de programação e execução bimestral das metas físicas do

SIGPLAN;

IV - a execução orçamentária com o detalhamento por função, subfunção, programa e

ações, mensalmente e de forma acumulada;

V - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da arrecadação mensal

realizada até o mês anterior das receitas administradas com as respectivas

estimativas bimestrais, bem como de eventuais reestimativas por força de lei;

VI - demonstrativo, atualizado mensalmente, de contratos e convênios referentes a

projetos, discriminando as classificações funcional e por programas, a unidade

orçamentária, a contratada ou convenente, o objeto e os prazos de execução, os

valores e as datas das liberações de recursos;
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VII - relatórios das despesas com publicidade institucional e com publicidade de

utilidade pública, discriminando o total das despesas da administração direta e da

indireta, incluindo as empresas controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou

entidade responsável pela informação veiculada e a relação das agências

contratadas pelo Executivo.

VIII - cópias dos originais dos contratos vigentes de dívida pública e, quando for o

caso, sua tradução, assim como a íntegra dos documentos de revisão trienal e dos

relatórios de avaliação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal.

§ (...)".

Justificação:Procuramos garantir um patamar mínimo de divulgação de informações

sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar o grau de

transparência orçamentária do Estado. Devemos notar que todas as informações

listadas estão disponíveis ao nível da União e algumas delas já são fornecidas pelo

Estado, sem que haja, no entanto, comando específico para isso na legislação

mineira.

------------------------------

Emenda nº 84

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Dê-se ao art. 39 do projeto a seguinte redação:

"Art. 39 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa acesso ao

Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG -, ao Armazém SIAFI -,

ao Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento - SIGPLAN -, ao Sistema de

Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-

MG -, ao Sistema de Administração de Pessoal - SISAP -, ao Sistema Integrado de

Administração - SIAD - e ao Sistema Gerencial de Metas e Atividades Fazendárias -

SIGMA - para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a que se refere

a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as condições técnicas

de acesso e o treinamento para a operação dos mecanismos de consulta aos

sistemas referidos no caput.".
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Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é

necessário o total acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de

despesas e receitas públicas. Por esse motivo, propomos a ampliação do rol dos

sistemas que serão postos à disposição dos parlamentares.

------------------------------

Emenda nº 85

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa acesso ao SIAFI

Assembléia para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários a que se

refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.".

Justificação - Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é

necessário o total acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de

despesas públicas, inclusive os referentes às despesas do próprio Poder. Não vemos

motivo pelo qual não se possa dar a todos os membros desta Casa o pleno

conhecimento da sua execução orçamentária e financeira.

------------------------------

Emenda nº 86

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - O Poder Executivo encaminhará juntamente com a proposta orçamentária

para 2010 demonstrativo dos programas financiados com recursos provenientes da

União, identificando os programas federais que lhes estão associados.

Parágrafo único - O orçamento discriminará em fonte de recurso específica as

transferências por convênios, acordos e ajustes com a União.".

Justificação: São cada vez mais freqüentes no Brasil os programas e políticas

públicas de execução multigovernamental. Essa tendência configura importante

avanço nas relações federativas, instituindo a co-responsabilidade e a cooperação

entre os diversos entes na prestação de serviços ao cidadão. A proposta que

apresentamos visa a aperfeiçoar a execução dos programas desenvolvidos em

colaboração com a União e dar visibilidade às políticas comuns aos dois entes,
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efetivando prática comum em organismos estruturados na forma do federalismo

cooperativo, como, por exemplo, entre os membros da União Européia.

------------------------------

Emenda nº 87

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se, ao art. 34 o seguinte § 2°, passando o parágrafo

único a § 1°:

"Art. 34 - (...)

§ 2° - O Poder Executivo, no ato de que trata este artigo, publicará as metas

bimestrais de realização de receitas, desdobradas por categoria econômica e

origem."

Justificação: A Lei de Responsabilidade Fiscal deu grande importância ao

planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo, inclusive, a obrigação de se

limitar os empenhos, como previsto no art. 36 do PLDO, caso não se efetive a

previsão de receita. Para isso, o art. 13 dessa lei determina o desdobramento da

receita prevista em metas bimestrais de arrecadação. A emenda que apresentamos

tem o objetivo de dar total publicidade a essas metas, que hoje não são atualizadas

pela Secretaria da Fazenda.

------------------------------

Emenda nº 88

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se, no caput do art. 34 do projeto, a expressão "e

programa" após a expressão "por órgão".

Justificação: O maior detalhamento da programação dos desembolsos financeiros

visa permitir o acompanhamento da execução orçamentária, dando transparência aos

eventuais contingenciamentos de despesas.

------------------------------

Emenda nº 89

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 17 os seguintes parágrafos, passando o

parágrafo único a § 1°:
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"Art. (...)

§ 2º - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de

motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos

cancelamentos de dotações propostos sobre a execução das atividades, projetos,

operações especiais, e respectivas metas.

§ 3º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as

exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o

exercício.

§ 4° - Os decretos de abertura de créditos suplemen tares autorizados na lei

orçamentária seguirão numeração seqüencial própria, que se encerrará ao final do

exercício, e serão acompanhados da exposição de motivos a que faz referência o §

2º deste artigo, observado o § 3º do mesmo.".

Justificação: As modificações aqui propostas têm o objetivo de regular a

apresentação de créditos adicionais à apreciação dessa Casa, de modo a facilitar o

acompanhamento e fiscalização das modificações introduzidas na lei orçamentária.

Pretendemos, com a adoção dos mecanismos de controle e transparência propostos

ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas governamentais,

reforçando o sistema de planejamento pelo exercício da justificação circunstanciada

de todos os seus atos.

------------------------------

Emenda nº 90

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art. ... - Os órgãos ou entidades concedentes deverão disponibilizar na internet

informações contendo, no mínimo, data da assinatura dos instrumentos de

transferência voluntária, nome do convenente, objeto das transferências, valor

liberado e classificação funcional, programática e econômica do respectivo crédito.

Parágrafo único - Os órgãos concedentes deverão ainda:

I - divulgar, pela internet:

a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;
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b) no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o conjunto

de exigências e procedimentos, inclusive formulários, necessários à realização das

transferências;

c) os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos

transferidos;

II - viabilizar acompanhamento, pela internet, dos processos de liberação de recursos;

III - adotar procedimentos claros, objetivos, simplificados e padronizados que

orientem os interessados de modo a facilitar o seu acesso direto aos órgãos da

Administração Pública Estadual.".

Justificação:A emenda pretende estabelecer procedimentos que simplifiquem e dêem

transparência à execução de políticas públicas estaduais por meio da colaboração

com os municípios. Propomos a publicação dos critérios que determinam a escolha

de um município como parceiro da Administração Estadual, de modo a garantir a

impessoalidade no exercício discricionário de despesas e possibilitar a todos os

municípios a igualdade de condições na disputa dos recursos complementares

estaduais.

------------------------------

Emenda nº 91

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 22 os seguintes §§:

"Art. 22 - (...)

§ 4º - O convenente será comunicado pelo órgão concedente da ocorrência de fato

que motive a suspensão ou o impedimento de liberação de recursos a título de

transferências voluntárias.

§ 5° - A Secretaria da Fazenda manterá na internet relação atualizada dos entes que

apresentarem motivos de suspensão ou impedimento de transferências voluntárias.".

Justificação: A emenda busca criar condições para que os Municípios e entidades

tomem rápido conhecimento de qualquer evento que os impeçam de firmar convênios

com o Estado, de modo a tomar tempestivamente as providencias necessárias à

regularização de suas relações com o poder Público estadual.

------------------------------
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Emenda nº 92

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 19 o seguinte § 4°:

"Art. 19 - (...)

§ 4° - Os serviços de consultoria somente serão con tratados para execução de

atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da Administração Estadual, publicando-se no Diário Oficial do Estado e

na página oficial do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a

autorização da contratação, na qual constará, necessariamente, quantitativo médio de

consultores, custo total dos serviços, especificação dos serviços e prazo de

conclusão.".

Justificação: A emenda tem o objetivo de dar maior transparência às despesas com

consultorias, que, como demonstraram estudos do Ministério do Planejamento,

referentes particularmente à contratação de consultores em programas com

financiamento internacional, freqüentemente têm custos superiores ao trabalho

desenvolvido por quadros existentes no próprio serviço público. O mecanismo já foi

adotado nas LDO em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 e não parece haver motivo para

sua exclusão, principalmente quando se observa a trajetória crescente dessas

despesas, que subiram, no orçamento executado pelo Poder Executivo, de R$17,6

milhões em 2002 para R$48,29 milhões em 2008.

------------------------------

Emenda nº 93

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 8°:

"Art. 8° -  (...)

... - demonstrativo das receitas e despesas primárias associadas às parcerias público-

privadas, discriminadas por projeto licitado.".

Justificação: A proposta tem o objetivo de fazer retornar ao texto da lei inciso

proposto pelo Governo em 2006 e integrante da LDO para 2007, de modo a garantir o

detalhamento dos efeitos financeiros das parcerias público-privadas. Procura ainda,

em um momento em que começa a vigorar a primeira PPP estadual, ampliar o
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escopo da proposta original, aumentando a transparência da gestão dos recursos

utilizados nesses projetos.

------------------------------

Emenda nº 94

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:

"Art. 8º - (...)

... demonstrativo das receitas originadas de taxas e dos custos dos serviços públicos

financiados por taxas, contendo a arrecadação total de cada taxa, o número de

contribuintes de cada taxa, o custo total e o custo unitário do serviço, executado em

2008 e 2009 e previsto em 2010, para o cumprimento do inciso V do art. 41 desta

lei.".

Justificação: Segundo o Código Tributário Nacional, as taxas têm como fato gerador

“o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de

serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua

disposição”. O inciso V do art. 41 do PL repete disposição da LDO vigente, que

determina a revisão da legislação tributária, com o objetivo, no que diz respeito às

taxas, de tornar compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços.

Uma vez que as taxas devem corresponder ao custo do serviço, que para ter essa

fonte de financiamento deve ser divisível e específico, é presumível que estes custos

e receitas já sejam contabilizados pelo Estado. Propomos a divulgação dessas

informações de modo a permitir a efetiva avaliação, por parte desta Casa, da previsão

de receita orçamentária.

------------------------------

Emenda nº 95

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Dê-se ao caput do art. 32 a seguinte redação:

"Art. 32 - É vedada a anulação de recursos para a apresentação de emendas ao

projeto de lei orçamentária e o cancelamento de recursos para a abertura de créditos

suplementares sobre:".
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Justificação: O projeto reproduz norma tradicionalmente inserida nas LDO’s

estaduais, que restringe a participação do Legislativo na elaboração da lei

orçamentária. Julgamos ser necessária uma maior participação do Poder Legislativo

na elaboração da programação orçamentária, em nome do equilíbrio entre os

Poderes. Acreditamos que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes na

elaboração do orçamento seria restringir o uso das dotações listadas nos incisos

como fonte de anulação de recursos para atos de suplementação, submetendo o

Executivo às mesmas limitações impostas ao Legislativo. Dessa forma, caso seja

necessária a reprogramação das despesas relacionadas nos incisos, esta se fará por

meio de projeto de lei específica.

------------------------------

Emenda nº 96

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se ao parágrafo único do art. 50 os seguintes incisos III

e IV, renumerando-se os demais :

"Art. 50 - (...)

Parágrafo único - (...)

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - Suas -;

III - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais -

FAPEMIG;

IV - demais recursos legalmente vinculados a finalidades específicas;".

Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que está inserido na

LDO para o ano de 2003, o Executivo, em janeiro de 2004, promoveu a reversão ao

Tesouro de R$318,85 milhões de superávit da FAPEMIG. Esses recursos foram

destinados à FAPEMIG por vinculação constitucional e sua transferência a essa

entidade foi propositadamente retardada, impedindo sua efetiva aplicação. A manobra

foi expressamente reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, por representar claro desrespeito

a vontade da Constituição e ao Parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade

Fiscal, segundo o qual “os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas

serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em
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exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. Procuramos, com a emenda,

preservar os mandamentos constitucionais de manobras contábeis que desvirtuam o

princípio republicano de respeito à legalidade.

------------------------------

Emenda nº 97

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Dê-se ao inciso VII do art. 8º a seguinte redação :

"Art. 8º - (...)

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2010, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado evidenciando, para cada operação de crédito, a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e respectivas projeções de

pagamento de amortizações e encargos, as taxas de juros pagas e cronograma de

pagamento;"

Justificação: O Estado de Minas Gerais foi uma das unidades da federação que

registrou maior aumento no endividamento público nos últimos cinco anos, conforme

acompanhamento do Banco Central. Não há dúvida de que o endividamento é

método legítimo para a antecipação de investimentos que, de outra forma, poderiam

chegar tarde demais para o atendimento da população. No entanto, uma vez que

estas operações podem comprometer a capacidade de gerações futuras na busca do

desenvolvimento, é necessário que se promova o maior grau possível de

transparência em sua administração. A emenda promove a manutenção do

detalhamento já constante na lei orçamentária sobre os custos da dívida pública,

adotando critérios já usuais em estados como São Paulo e Bahia e já aprovados por

duas vezes pela Assembléia, nas LDO’s de 2007 e 2008.

------------------------------

Emenda nº 98

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 39 o seguinte parágrafo único:

"Art. 39 - (...)
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Parágrafo único - Poderão também ser habilitadas pelos órgãos competentes, para

acessar diretamente os sistemas referidos no caput, entidades sem fins lucrativos

credenciadas segundo requisitos estabelecidos em decreto.".

Justificação: A proposta visa ampliar a possibilidade de participação popular no

processo orçamentário, permitindo que entidades sem fins lucrativos tenham acesso,

para consulta, aos sistemas de execução orçamentária. Desse modo, procuramos

ampliar a visibilidade do uso dos recursos públicos, permitindo que entidades ligadas

aos movimentos sociais acompanhem diretamente a ação estatal, sem a interposição

de interpretações sobre os dados e informações públicos. Acreditamos que a

possibilidade aberta pela emenda, enquanto não se providencia o completo acesso

por todos os cidadãos a esses dados, tem importante efeito pedagógico, ao facilitar a

elaboração de pesquisas sobre o orçamento e a administração pública em centros de

pesquisa e entidades interessadas nas políticas públicas estaduais.

------------------------------

Emenda nº 99

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se ao PL o seguinte art. 47, renumerando-se os

demais:

"Art. 47 - Os projetos de autorização legislativa de operações financeiras serão

instruídos com a demonstração da relação custo-benefício e do interesse econômico

e social da operação, de que trata o §1° do art. 32  da Lei Complementar Federal n°

101, de 2000, e a relação dos projetos ou atividades orçamentárias a serem

financiados, assim como das condições financeiras da operação, incluindo, no

mínimo, os prazos de amortização e carência do empréstimo, a taxa de juros e os

encargos a serem pagos, o indexador e a forma de repactuação do saldo devedor, e,

quando for o caso, proposta firme, protocolo de intenções ou instrumento congênere

firmado com a entidade financiadora.".

Justificação: A proposta visa permitir, por parte da Assembléia, o pleno conhecimento

das condições de endividamento a serem assumidos pelo Estado, de modo a que

este Poder possa compalhartilhar com o Governo a responsabilidade pelo futuro da
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gestão fiscal do Estado, fundamento da necessidade constitucional de autorização

legislativa.

------------------------------

Emenda nº 100 Autoria: Padre João - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Serão destinados recursos na Lei Orçamentária de 2009 para concessão de

Bolsas de Estudos aos alunos matriculados nas Escolas Famílias Agrícolas mineiras,

de acordo com o Decreto 43978 de 03 de março de 2005, que regulamenta a Lei nº

14.614, de 31 de março de 2003, que institui o programa de apoio financeiro à Escola

Família Agrícola do Estado de Minas Gerais.".

------------------------------

Emenda nº 101 Autoria: Padre João - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2009 destinará recursos para conservação,

manutenção, proteção e restauração de edificações declaradas como patrimônio

cultural, histórico e artístico do Estado de Minas Gerais."

------------------------------

Emenda nº 102 Autoria: Padre João - PT

Texto da emenda: Acrescente-se no § 1ª primeiro do art. 42 a expressão "agricultura

urbana" após a expressão "agricultura familiar".

Justificação: A Lei 15973/2006, dispõe sobre a Política Estadual de Apoio à

Agricultura Urbana, não sendo aplicada á agricultura familiar, uma vez que são

conceitos e públicos distintos. A agricultura urbana é aplicada às populações que

habitam as zonas urbanas dos municípios, para aproveitamento de espaços nas

cidades que sejam agricultáveis, ou que possam ser desenvolvida a criação de

pequenos animais.

Propomos a incorporação do termo agricultura urbana, ao artigo objeto desta

emenda, para ter consonância com o verdadeiro objetivo da legislação citada e

efetividade na elaboração das diretrizes da lei orçamentária anual de 2009.

------------------------------

Emenda nº 103 Autoria: Padre João - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária anual de 2009 destinará recursos para implantação da

política estadual de incentivo às microdestilarias de álcool e beneficiamento de

produtos derivados da cana-de-açúcar no Estado de Minas Gerais, conforme dispõe a

Lei 15.456 de 12 de janeiro de 2005.".

Justificação: A Lei Lei 15.456 de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a política

estadual de apoio às microdestilarias está proposta desde o ano de 2005 e até o

momento o Governo Estadual, mesmo apóes inúmeras tentativas de diálogos,

audiências públicas e solicitações oficiais não disponibiliza recursos ou sequer

regulamenta a lei.

Esta é uma demanda da agricultura familiar que defedemos desde a legislatura

passada que até o momento não conseguimos dar resposta aos agricultores

familiares, por isso propomos a presente emenda para que o Poder Executivo possa

enfim implementar a política proposta pela Lei 14546 e atender uma solicitação antiga

da agricultura familiar de nosso Estado.

------------------------------

Emenda nº 104 Autoria: Padre João - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária 'de 2009 conterão programas que contemplem:

I - a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, com ações

voltadas ao acesso à escolarização, inclusão de mulheres vulnerabilizadas e

atendimento materno-infantil, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento

do Milênio estabelecidos pelas Nações Unidas.

II - a promoção da agricultura familiar, da educação e da proteção ao meio ambiente,

como forma de desenvolvimento sustentável para os homens, mulheres, e minorias

étnicas, como quilombolas e indígenas, que vivem nas zonas rurais do Estado de

Minas Gerais.".

Justificação: Visando uma igualdade entre a aplicação de recursos nas políticas

economico-sociais de nosso Estado apresentamos a presente emenda.

------------------------------

Emenda nº 105 Autoria: Padre João - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se no inciso VII do art. 41 a expresssão "agricultura

familiar" após a expressão " microprodutor rural".

Justificação: Nos dias atuais mais do que nunca a agricultura familiar necessita de

tratamento tributário simplificado pois precisa agregar valor e comercializar sua

produação e o tratamento tributário simplificado é um passo que irá contribuir e muito

para que os agricultores familiares possam comercializar a sua produção.

------------------------------

Emenda nº 106 Autoria: Padre João - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de programas de

incentivo à prática da agricultura orgânica e sua divulgação.".

Justificação: É sabido hoje em dia que a produção de alimenetos orgânicos é muito

menos onerosa ao agricultor e que é, sem dúvida, a maneira mais saudável de

alimentação a qualquer ser humano. É dever do Poder Executivo incentivar a sua

produção e divulgação para contribuir com a segurança alimentar de todos e,

princilpamente, melhora na saúde e qualidade de vida.

------------------------------

Emenda nº 107 Autoria: Padre João - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de programas de

incentivo à fruticultura, de acordo com o disposto na Lei 15.909 de 21 de dezembro

de 2005.".

------------------------------

Emenda nº 108 Autoria: Padre João - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"A Lei Orçamentária Anual destinará recursos para a execução de programas de de

fornecimento de mudas de árvores nativas para recuperação de matas de topos e

ciliares.".

------------------------------

Emenda nº 109 Autoria: Cecília Ferramenta - PT
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Texto da emenda: A lei orçamentária conterá recursos para a efetivação da ação

2140 do PPAG que prevê o apoio técnico aos municípios da RMVA para o

planejamento metropolitano, a aplicação da legislação urbanística e metropolitana, a

instalação e funcionamento dos órgãos de gestão metropolitana, a articulação e

integração de funções, a captação de recursos e a capacitação de gestores,

conselheiros e representantes de entidades da sociedade civil em gestão

metropolitana e desenvolvimento regional.

Justificação: O Governo Estadual tem priorizado o arranjo institucional das Regiões

Metropolitanas, prova disso é o Projeto Estruturador da Região Metropolitana de Belo

Horizonte. Aprovamos no PPAG a criação do projeto especial da Região

Metropolitana do Vale do Aço. Nosso desejo, era a criação de um Projeto

Estruturador voltado exclusivamente para a Região Metropolitana do Vale do Aço.

O que defendemos é que seja dedicado o mesmo apoio e atenção à Região

Metropolitana do Vale do Aço. Uma das regiões mais importantes do Estado, o Vale

do Aço é hoje um dos mais importantes polos industriais do Brasil. É uma região

reconhecida pelo potencial industrial que detém.

A instalação de um arranjo institucional metropolitano eficiente é o caminho para

potencializar o desenvolvimento da região.

------------------------------

Emenda nº 110 Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Texto da emenda: A lei orçamentária conterá recursos para a efetivação da ação

4168 do PPAG que prevê a implantação da agência de desenvolvimento

metropolitano e a estruturação dos órgãos de gestão metropolitana da RMVA.

Justificação: Dentre os órgãos que compõem a estrutura institucional das Regiões

Metropolitanas, a Agência de Desenvolvimento pode ser considerada o braço

executivo do arranjo institucional metropolitano.

A Agência tem como finalidade, buscar recursos e dar suporte técnico aos municípios

das regiões metropolitanas.

Antevendo a criação da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do

Vale do Aço no segundo semestre de 2009, buscamos garantir na Lei de Diretrizes
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Orçamentárias que o Orçamento do Estado priorize os recursos necessários para

este fim.

------------------------------

Emenda nº 111 Autoria: Cecília Ferramenta - PT

Texto da emenda: A lei orçamentária conterá recursos para a efetivação da ação

4122 do PPAG que prevê assessoramento técnico e apoio à gestão metropolitana na

RMVA sobretudo no que se refere a consolidação dos órgãos de gestão

metropolitana, a promoção e o fortalecimento da capacidade institucional para a

gestão metropolitana, a capacitação técnica de agentes públicos e sociais sobre

temas de gestão metropolitana, planejamento urbano, desenvolvimento territorial e

institucional.

Justificação: A gestão das cidades integrantes de regiões metropolitanas, dentro do

arranjo institucional é um desafio novo que tem exigido dos gestores públicos muita

eficiência e criatividade.

Para superar os desafios é necessário um processo constante de qualificação e

preparo dos gestores públicos bem como a criação, nas prefeituras, de corpos

técnicos eficientes que detenham a visão do desenvolvimento regional e integrado.

Entendemos que o Estado tem um papel importantíssimo de indutor e facilitador

deste processo de capacitação.

A gestão metropolitana é uma realidade que desafia a União, os Estados e os

Municípios.

------------------------------

Emenda nº 112 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação para o atendimento hospitalar especializado de

crianças e adolescentes no Município de Governador Valadares".

Justificação: É antigo o pleito ao atendimento hospitalar especializado de crianças e

adolescentes em Governador Valadares.

Segundo informações das autoridades governamentais do município, há tempos a

população exige a separação física entre adultos e crianças para os atendimentos

emergencial e ambulatorial.
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Além disso, é grande a demanda local para esse tipo de atendimento, que se agrava

pela possibilidade de aumento da probabilidade de infecção hospitalar, dada a maior

fragilidade das crianças e adolescentes.

Com certeza, através da previsão orçamentária para a implementação efetiva dessa

medida em 2010, a saúde dos pequenos valadarenses estará dignamente garantida.

Por estas razões, conto com os nobres pares à aprovação a esta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 113 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à construção de um Centro de

Convenções no Município de Governador Valadares".

Justificação: Trata-se de obra de suma importância para a retomada do crescimento

regional do Vale do Rio Doce, em especial no município estratégico de Governador

Valadares. Um investimento especial que trará, sem dúvida, inúmeros benefícios para

a economia e a população da região.

Por estas razões, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 114 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação destinana à recuperação/revitalização das

Lagoas do Paulino e da Catarina, ambas localizadas no Município de Sete

Lagoas/MG".

Justificação: Sem dúvida, do ponto de vista ambiental, a recuperação das lagoas de

Sete Lagoas/MG (cartão postal da cidade) se fazem urgentes para a valorização das

belezas do município, com vistas à preservação e ao bem-estar da população.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta minha

emenda.

------------------------------

Emenda nº 115 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:
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"A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à implantação de sistema

informatizado de acompanhamento da execução penal dos sentenciados da Comarca

de Governador Valadares/MG".

Justificação: Tal pleito se formula após a detida análise feita pela Comissão Especial

da Execução das Penas no Estado, desta Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Atualmente, os custos judiciais/processuais e logísticos da administração prisional

tem se elevado muito em Minas Gerais, o que poderia ser minimizado com a

implantação do sistema informatizado que ora se propõe.

Por estas razões, conto com os nobres pares para a aprovação desta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 116 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação destinana à instalação de um Aterro Sanitário

no Município de Governador Valadares/MG".

Justificação: A população já não suporta mais o adiamento deste importante projeto

para a cidade. Há tempos Governador Valadares tem sofrido com o descaso

referente à destinação adequada do seu lixo.

Somente com a implementação definitiva do Aterro Sanitário ora proposto, a cidade

poderá respirar mais aliviada, ciente de que avança para o seu próprio

desenvolvimento sustentável.

------------------------------

Emenda nº 117 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação destinana à recuperação/revitalização e ao

saneamento da Bacia do Rio Doce".

Justificação: Como participante dos diversos encontros promovidos pela CIPE do Rio

Doce, vislumbro ser de grande importância para a região a revitalização e

saneamento da sua bacia, o que proporcionará maior qualidade de vida para a

população e a possibilidade de um desenvoolvimento realmente sustentável.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres para aprovação desta minha

emenda.
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------------------------------

Emenda nº 118 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação destinana à inclusão da Região Rio Doce no

Plano Estadual de Incentivos para a Atração de Investimentos".

Justificação: Governador Valadares tem se firmado cada vez mais com centro

regional do Leste Mineiro. Pólo industrial gerador de emprego e renda para a

população.

Contudo, com a crise financeira internacional, o município vem sofrendo diversos

adiamentos de realização de investimentos, a exemplo da ARACRUZ Celulose.

Portanto, através de um incentivo extra por parte do Governo do Estado, de inclusão

da região em seu Plano de Incentivos, conseguiremos garantir frutos para a nossa

luta pelo crescecimento econômico da região.

------------------------------

Emenda nº 119 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação destinana à implantação de Núcleos de

Atendimento Psicossocial no Município de Governador Valadares/MG".

Justificação: As demandas sociais têm crescido muito em Governador Valadares,

mormente pelos efeitos da crise internacional que obrigaram o retorno dos imigrantes

e dos investimentos empresariais adiados na região, como o caso da ARACRUZ.

Portanto, a instalação de Núcleos de Atendimento Psicossocial será de grande valia

para a orientação, encaminhamento e tratamento de todos aqueles que, de forma ou

de outra, têm sido afetados pela atual situação econômica.

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação a esta minha

emenda.

------------------------------

Emenda nº 120 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação destinada à implantação de programa de apoio

aos imigrantes mineiros".
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Justificação: Tal medida se justifica pela crescente necessidade apresentada pelos

imigrantes mineiros que, ao se aventurarem no exterior para tentar uma melhor

qualidade de vida, sofrem inúmeros problemas e dificuldades de ordem econômica e

de adaptação social.

Com a possibilidade de se prestar atendimento e assessoria à significativa parcela da

população mineira que se encontra hoje em vários países do mundo, o estado poderá

sair na vanguarda, auxiliando os nossos imigrantes.

Da mesma forma, aqueles que retornam ao Brasil, à Minas Gerais, têm sentido

enorme dificuldade de retomarem a vida, arrumar um emprego e continuar

sustentando a família, pelo que igualmente se faz necessário os auxílios ora

pretendidos.

Por estas razões, conto com os nobres pares à aprovação a esta minha emenda.

------------------------------

Emenda nº 121 Autoria: Jayro Lessa - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte dispositivo onde convier:

"A Lei Orçamentária conterá dotação destinana ao custeio do traslado dos corpos de

imigrantes mineiros falecidos no exterior".

Justificação: É flagrante o grande sofrimento das inúmeras famílias em Minas Gerais

que, na maioria carentes, ao receberem a triste notícia de que um ente querido

faleceu no exterior, ficam desesperadas para levantarem fundos para custear o

traslado dos corpos de seus parentes, o que é muito caro.

Com a ajuda do Estado, essas pessoas poderão garantir a seus familiares tratamento

digno neste momento tão difícil.

Por estas razões, conto com os nobres pares para a aprovação a esta minha

emenda.

------------------------------

Emenda nº 122 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício 2010 deverá conter recursos

necessários para promover ações de organização, modernização e manejo dos

resíduos sólidos dos grandes centros urbanos do Estado de Minas Gerais."
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Justificação: O Objetivo da presente emenda é possibilitar a disponibilização de

recursos para a política de destinação de resíduos sólidos nas grandes cidades, em

virtude da necessidade de ações concretas para a resolução do grande problema

ambiental acarretado pelo descaso no trato desta questão.

------------------------------

Emenda nº 123 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício 2010 deverá conter recursos

necessários para instalação/criação de um Centro Estadual de Estudos Ambientais e

Desenvolvimento Sustentável no Estado de Minas de Gerais."

Justificação: O foco principal desta emenda é viabilizar um centro de estudo estadual

que venha contribuir para superação de problemas locais e desenvolvimento dos

municípios, aproveitando o potencial ambiental de cada região.

------------------------------

Emenda nº 124 Autoria: Rômulo Veneroso - PV

Texto da emenda: Acrescenta-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício 2010 deverá conter recursos

necessários para apoiar programas de infra-estrutura para a mobilidade urbana."

Justificação: O objetivo desta emenda é possibilitar a destinação de recursos para a

implementação de projetos de infra-estrutura nos grandes centros urbanos, visando a

melhoria da mobilidade das áreas e atividades urbanas, no transporte público coletivo

e de transporte não motorizado, promovendo maior integração e acessibilidade ao

espaço urbano.

------------------------------

Emenda nº 125 Autoria: Délio Malheiros - PV

Texto da emenda: A lei orçamentária conterá reserva de contigência, constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalendo a, no mínimo, 2%

(dois por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos

para abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contigentes e

outros riscos e eventos imprevistos.
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Justificação: No que pese a legislação ordinariamente determinar que a reserva de

contigência é da ordem de 1% (um por cento) da receita corrente líquida e, mesmo

sendo evidente que o aumento desse percentual em regra não se apresenta viável,

vez que os recursos fiscais sempre são inferiores as necessidades da Administração

Pública, esse deputado acha por bem a apresentação da presente emenda, face o

cenário econômico pela qual estamos a passar.

Como é público, a crise econômica mundial está a afetar as finanças não só do setor

privado, mas também do setor público, tendo as receitas fiscais diminuído nos últimos

meses drasticamente, o que está a obrigar o Estado a rever políticas e diretrizes.

Diante desse cenário de incertezas, faz-se necessário que esteja o governo mais

preparado e com mais disponibilidade em caixa para que, em sendo necessário,

possa agir para suprir as deficiências e os problemas operacionais que possa vir a

enfrentar em razão das acomodações pelas quais ainda passa a economia mundial.

------------------------------

Emenda nº 126 Autoria: Délio Malheiros - PV

Texto da emenda: A despesa com precatórios judiciáiros e cumprimento de

sentenças judiciiais será programada, na lei orçamentária, em dotação específica da

unidade orçamentária responsável pelo débito, não podendo os recursos alocados

serem inferiores a 3% (três por cento) da receita corrente líquida.

Justificação: A questão do pagamento de precatórios há tempos é debatida pelo meio

jurídico, discossões que, contudo, não poem fim ao grave problema. Ao contrário do

cidadão comum, o Estado usa da sua força para retardar o pagamento de suas

dívidas, em uma clara afronta ao princípio da separação dos poderes e ao equilíbrio

das instituições democráticas, vez que retarda o cumprimento de decisões legítimas

emanadas da Poder Judiciário.

É bem sabido que nos últimos anos o Governo de Minas foi exemplo nessa questão,

tendo destinado um número crescente de recursos para a quitação dos seus débitos.

No entanto, referida questão deve ser melhor regulamentada, devendo ser deixado

de maneira clara e expressa um montante mínimo que deverá ser destinado a

quitação dos precatórios, vez que esse é o anseio da sociedade, que não pode ser

ignorado.
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------------------------------

Emenda nº 127 Autoria: Délio Malheiros - PV

Texto da emenda: A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal

ocorrerá de forma regionalizada, priorizando-se as regiões que possuam os menores

Índices de Desenvolvimento Humano - IDH e desenvolvimento econômico.

Justificação: A previsão de regionalização dos investimentos do Orçamento Fiscal

representou um grande avanço na confecção da lei orçamentária e na comtemplação

de todas as regiões do Estado.

Entretanto, é papel constitucional do Estado diminuir as diferenças regionais, sendo

oportuno, assim, que ao realizar os investimentos em programas estaduais, a

Administração Pública o faça observando a necessidade de maior investimento nas

regiões menos favorecidas.

------------------------------

Emenda nº 128

Autores: Bancada do PT e Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. (...) - O envio do projeto de lei orçamentária para 2010 ao Poder Legislativo será

precedido da realização de audiências públicas regionais, com a finalidade da coleta

de subsídios para sua elaboração.

§ 1º - As propostas aprovadas em Audiência Pública serão obrigatoriamente incluídas

na Proposta Orçamentária.".

Justificação: A proposta visa ampliar a possibilidade de participação popular na

elaboração do orçamento, fazendo com que esta incida já durante o primeiro

momento da sua elaboração. O que se pretende é evoluir do atual sistema, no qual a

proposta orçamentária é elaborada pelos órgãos de planejamento dos Poderes do

Estado, para um sistema de orçamento participativo, onde a incidência dos cidadãos

possa se dar de maneira ampla e soberana.

------------------------------

Emenda nº 129 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração

de projeto de engenharia e a pavimentação asfáltica do trecho que faz ligação entre o

Município de Cabeceira Grande, a Vila do Distrito de Palmital de Minas, a Usina de

Queimados e a BR-251".

Justificação: O Governo do Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo programas

cujo objetivo é a pavimentação das principais rodovias do Estado. No entanto, o

trecho da região Noroeste, que faz ligação entre a cidade de Cabeceira Grande, a

Vila do Distrito de Palmital de Minas, a Usina de Hidréletrica de Queimados e a BR-

251, nas proximidades da divisa do Distrito Federal, em torno de 43 kms, não foi

incluído nesses programas.

O referido trecho é de vital importância para a economia do Município de Cabeceira

Grande e, por consequência de toda a região, considerando, sobretudo a instalação

da Hidréletrica de Queimados no Distrito de Palmital de Minas, cuja Vila possui

população igual à da sede do Município.

A Vila de Palmital de Minas constitui núcleo urbano de indiscutível importância

econômica, política e social para o Município de Cabeceira Grande e para o

Noroeste, razão pela qual deve receber o mesmo tratamento que os programas

governamentais, direta ou indiretamente, conferiram a outras regiões beneficiadas

com a pavimentação das rodovias que lhes margeiam.

Por outro lado, a pavimentação desse trecho concluíra a ligação entre a região

Noroeste e o Distrito Federal, com inegáveis vantagens econômicas para o Estado de

Minas Gerais, em razão do potencial econômico e turístico da região.

Acreditando no compromisso do Governo do Estado, em especial de sua Excelência

o Governador Aécio Neves, de combater as desigualdades regionais e de tornar

Minas Gerais no melhor Estado para se viver, é de suma importância a realização do

projeto de engenharia e a pavimentação desse trecho supra citado, quer servirá como

forma de combater as desigualdades regionais, promover o escoamento da produção

e incentivar o desenvolvimento econômico da região.

------------------------------

Emenda nº 130 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a construção

de um anel viário interligando a rodovia MG-188 à BR-251, na altura do

entroncamento da rodovia MG-628, no Município de Unaí".

Justificação: A região Noroeste é uma das maiores produtoras de grãos em todo o

Estado de Minas Gerais, tendo a sua economia concentrada no setor agropecuário.

Grande parte do escoamento da produção de grãos dos Municípios do Noroeste de

Minas se faz nas proximidades da área urbana de Unaí. Em razão desses fatos, o

tráfego de veículos pesados, especialmente caminhões, carretas e bitrens, é intenso

e todo ele feito necessariamente em direção à cidade de Unaí, chegando a adentrar

no perímetro urbano da cidade, única via de acesso à BR-251 e a outras pistas

federais ou estaduais naquela região.

Com a execução das obras do PROACESSO na região e a implantação do ramal

ferroviário ligando o Município de Pirapora ao Porto de Tubarão, no Estado do

Espirito Santo, é de se presumir o aumento significativo desse fluxo de veículos, com

indiscutível transtorno e prejuízo para aqueles que vivem na cidade de Unaí.

Considerando a grandiosidade e o alcance que os programas estruturadores do

Governo Estadual proporcionam, em especial o PROACESSO e o Programa

Estruturador do Noroeste de Minas travamos intensa luta no sentido de viabilizar a

construção de um anel viário interligando a rodovia MG-188 à BR-251, na altura do

entroncamento da rodovia MG-628, no Município de Unaí, compreendendo a abertura

e pavimentação de uma estrada de aproximadamente 5 (cinco) kms e a construção

de uma ponte sobre o Rio Preto, com cerca de 100 (cem) metros de extensão.

A construção desse anel viário é fundamental para desafogar o tráfego de veículo

pesados no perímetro urbano de Unaí, sendo ainda, uma nova via escoamento da

produção de grãos do Noroeste de Minas, com o terminal ferroviário de Pirapora que

efetuará a ligação com o Porto de Tubarão, no Espírito Santo.

Esta obra servirá como forma de combater as desigualdades regionais, promover o

escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da região.

------------------------------

Emenda nº 131 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração

de projeto de engenharia e a pavimentação asfáltica do trecho que liga o Município de

Natalândia à BR-251".

Justificação: O Governo de Minas vem, através do PROACESSO e do Programa

Estruturador do Noroeste, desenvolvendo inúmeras ações buscando uma maior

integração entre os municípios mineiros. No entanto, o trecho da região Noroeste,

que faz ligação da cidade de Natalândia à BR-251, em torno de 23 (vinte e três) kms,

não foi incluído dentro desses programas.

Natalândia é uma cidade que tem grande potencial na produção de grãos e cultivo de

insumos visando a produção de biodiesel. Porém, esse potencial vem sendo

desperdiçado pela falta de acesso com pavimentação asfáltica.

Esse trecho é a principal via de acesso do Município de Natalândia com as cidades

polo da região noroeste e principais rodovias estaduais e federais, entretanto, não

possui pavimentação asfáltica, ou seja, o trecho de aproximadamente 23 (vinte e três)

kms de distância que faz a ligação entre Natalândia à BR-251 não é pavimentado.

Este fato reduz drasticamente as possibilidades de investimento no Município, bem

como causa inúmeros problemas para toda a população de Natalândia, vez que

quando há necessidade de maiores cuidados na área de saúde, por exemplo, os

deslocamentos se fazem por essa via não pavimentada, o que certamente poderá

agravar ainda mais a situação.

Ademais, essa obra também servirá como uma nova via de ligação entre os

produtores de grãos da região noroeste e o Terminal de Grãos, localizado no

Município de Pirapora, que servirá para o escoamento da produção até o Porto de

Tubarão, no Estado do Espírito Santo.

Esta obra servirá como forma de combater as desigualdades regionais, promover o

escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da região.

------------------------------

Emenda nº 132 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração

de projeto de engenharia e a pavimentação asfáltica da Rodovia LMG-698, à altura
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do entroncamento da Rodovia MG-181, que liga os Distritos de Santa Luzia, Olhos

D'Água, Canabrava até o entroncamento da Rodovia MG-408, no Município de João

Pinheiro".

Justificação: O Governo do Estado de Minas Gerais vem desenvolvendo programas

cujo objetivo é a pavimentação das principais rodovias do Estado. No entanto, o

trecho da Rodovia LMG-698, entroncamento da MG-188 que liga os Distritos de

Santa Luzia, Olhos D'Água, Canabrava ao entroncamento da Rodovia MG-408,

Município de João Pinheiro, com aproximadamente 69 (sessenta e nove) kms, não foi

incluído dentro desses programas.

O referido trecho é de vital importância para a economia do Município de João

Pinheiro e, por consequência de toda a região, razão pela qual deve receber o

mesmo tratamento que os programas governamentais, direta ou indiretamente,

conferiram a outras sedes de distritos da região, beneficiados com a pavimentação

das rodovias que lhes margeiam.

Acreditando no compromisso do Governo do Estado, em especial de sua Excelência

o Governador Aécio Neves, de combater as desigualdades regionais e de tornar

Minas Gerais no melhor Estado para se viver, é de suma importância a inclusão do

projeto de engenharia e a consequente pavimentação do trecho da Rodovia LMG-

698, entroncamento da MG-188 que liga os Distritos de Santa Luzia, Olhos D'Água,

Canabrava ao entroncamento da Rodovia MG-408, Município de João Pinheiro, com

aproximadamente 69 (sessenta e nove) kms, através do Programa de Recuperação e

Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais.

Esta obra servirá como forma de combater as desigualdades regionais, promover o

escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da região.

------------------------------

Emenda nº 133 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração

de projeto de engenharia e a pavimentação asfáltica do trecho compreendido entre o

entroncamento da Rodovia MG-400 ao Distrito de Serra Bonita, no Município de

Buritis".
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Justificação: O Governo do Estado de Minas Gerais está proporcionando programas

cujo objetivo é a pavimentação das principais rodovias do Estado. No entanto, o

trecho compreendido entre o entroncamento da Rodovia MG-400 ao Distrito de Serra

Bonita, no Município de Buritis, não foi incluído dentro desses programas.

O referido trecho é de vital importância para a economia do Município de Buritis e, por

consequência de toda a região, razão pela qual deve receber o mesmo tratamento

que os programas governamentais, direta ou indiretamente, conferiram a outras

sedes de distritos da região beneficiadas com a pavimentação das rodovias que lhes

margeiam.

Acreditando no inenarrável compromisso do Governo do Estado, em especial de sua

Excelência o Governador Aécio Neves, de combater as desigualdades regionais e de

tornar Minas Gerais no melhor Estado para se viver, é de suma importância a

inclusão do projeto de engenharia e a consequente pavimentação do trecho

compreendido entre o entroncamento da Rodovia MG-400 ao Distrito de Serra Bonita,

no Município de Buritis, através do Programa de Recuperação e Manutenção

Rodoviária do Estado de Minas Gerais.

Esta obra servirá como forma de combater as desigualdades regionais, promover o

escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da região.

------------------------------

Emenda nº 134 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a elaboração

de projeto de engenharia e a pavimentação asfáltica da LMG-706, que liga o

Município de Vazante à BR-040".

Justificação: O Governo do Estado de Minas Gerais está proporcionando programas

cujo objetivo é a pavimentação das principais rodovias do Estado. No entanto, o

trecho da LMG-706 que liga o Município de Vazante à BR-040, não foi incluído dentro

desses programas.

O referido trecho é de vital importância para a economia do Município de Buritis e, por

consequência de toda a região, razão pela qual deve receber o mesmo tratamento

que os programas governamentais, direta ou indiretamente, conferiram a outras
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sedes de distritos da região beneficiadas com a pavimentação das rodovias que lhes

margeiam.

Acreditando no inenarrável compromisso do Governo do Estado, em especial de sua

Excelência o Governador Aécio Neves, de combater as desigualdades regionais e de

tornar Minas Gerais no melhor Estado para se viver, é de suma importância a

inclusão do projeto de engenharia e a consequente pavimentação do trecho

compreendido entre o entroncamento da Rodovia MG-400 ao Distrito de Serra Bonita,

no Município de Buritis, através do Programa de Recuperação e Manutenção

Rodoviária do Estado de Minas Gerais.

Esta obra servirá como forma de combater as desigualdades regionais, promover o

escoamento da produção e incentivar o desenvolvimento econômico da região.

------------------------------

Emenda nº 135 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a instalação

das 02 (duas) novas Vara Judiciais, previstas na Lei Complementar 105/2008, para a

Comarca de Unaí".

Justificação: Segundo consta, até a presente data, o Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, apesar da enorme carência do Município de Unaí/MG, não instalou

nenhuma das 02 (duas) Varas previstas na Lei Complementar 105/2008.

As Varas Judiciais atualmente existentes na Comarca de Unaí encontram-se com

mais de 4.000 (quatro) mil processos paralisados cada, demonstrando assim a

extrema morosidade e carência do judiciário local.

Essa morosidade prejudica todos aqueles que buscam defender seus direitos, e é

nítida a necessidade de instalação destas Varas, e a consequente contratação de

mais servidores.

Ressalta-se, que este requerimento vem respaldado por diversos seguimentos da

sociedade de Unaí.

Informa-se, ainda, que o Fórum da Comarca de Unaí dispõe de espaço físico

suficiente para a implantação e instalação destas 02 (duas) novas Varas.
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Por todo o exposto, impõe-se agilizar a instalação destas 02 (duas) Varas previstas

na citada Lei Complementar 105/2008, para o Município de Unaí.

------------------------------

Emenda nº 136 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a instalação da

nova Vara Judicial, prevista na Lei Complementar 105/2008, para a Comarca de

Vazante".

Justificação: Segundo consta, até a presente data, o Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, apesar da enorme carência do Município de Vazante/MG, não se

instalou a Vara prevista na Lei Complementar 105/2008.

A Vara Única atualmente existente na Comarca de Vazante encontra-se com um

grande número de processos em andamento e com um número também expressivo

de processo paralisados, tornando praticamente impossível a célere prestação

jurisdicional, ocasionando assim uma extrema morosidade do judiciário local.

Essa morosidade prejudica todos aqueles que buscam defender seus direitos, e é

nítida a necessidade de instalação desta nova Vara no Município em questão, e a

consequente contratação de mais servidores.

Por todo o exposto, impõe-se agilizar a instalação desta 2ª Vara, prevista para o

Município de Vazante, através da citada Lei Complementar 105/2008.

------------------------------

Emenda nº 137 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a instalação da

nova Vara Judicial, prevista na Lei Complementar 105/2008, para a Comarca de

Arinos".

Justificação: Segundo consta, até a presente data, o Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, apesar da enorme carência do Município de Arinos/MG, não instalou a

Vara prevista na Lei Complementar 105/2008.

A Vara Única atualmente existente na Comarca de Arinos encontra-se com mais de

7.000 (sete) mil processos em andamento, tornando praticamente impossível a célere
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prestação jurisdicional, ocasionando assim uma extrema morosidade do judiciário

local.

Essa morosidade prejudica todos aqueles que buscam defender seus direitos, e é

nítida a necessidade de instalação desta nova Vara, e a consequente contratação de

mais servidores.

Ressalta-se, que o Município de Arinos através da Lei Municipal nº. 1.126 de 25 de

outubro de 2006, autorizou a doação de uma área anexa ao Fórum local em favor do

Tribunal de Justiça do Estado, destinada à instalação desta 2ª Vara prevista na Lei

Complementar 105/08.

Por todo o exposto, impõe-se agilizar a instalação desta 2ª Vara, prevista para o

Município de Arinos, através da citada Lei Complementar 105/2008.

------------------------------

Emenda nº 138 Autoria: Delvito Alves - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. ... - A Lei Orçamentária deverá destinar recursos financeiros para a instalação da

nova Vara Judicial, prevista na Lei Complementar 105/2008, para a Comarca de

Buritis".

Justificação: Segundo consta, até a presente data, o Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, apesar da enorme carência do Município de Buritis/MG, não instalou a

Vara prevista na Lei Complementar 105/2008.

A Vara Única atualmente existente na Comarca de Buritis encontra-se com um

grande número de processos em andamento e com um número também expressivo

de processo paralisados, tornando praticamente impossível a célere prestação

jurisdicional, ocasionando assim uma extrema morosidade do judiciário local.

Essa morosidade prejudica todos aqueles que buscam defender seus direitos, e é

nítida a necessidade de instalação desta nova Vara no Município em questão, e a

consequente contratação de mais servidores.

Por todo o exposto, impõe-se agilizar a instalação desta 2ª Vara, prevista para o

Município de Buritis/MG, através da citada Lei Complementar 105/2008.

------------------------------

Emenda nº 139 Autoria: Weliton Prado - PT
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - A abertura de créditos suplementares. não se aplica ao programa

Comunicação Social - Ação de Divulgação Governamental.

Justificação: A emenda apresentada tem por escopo conferir tratamento republicano

às despesas de publicidade do governo, procurando submeter estes gastos ao

controle efetivo do Legislativo e da sociedade, de maneira a impedir o uso abusivo de

recursos públicos como forma de implementação de censura econômica sobre a

imprensa.

A dotação referente à publicidade do governo em 2006, por exemplo, era inicialmente

de R$ 27.500.000,00, mas foi acrescida por diversas suplementações orçamentárias,

que, ao final, totalizaram R$ 39.875.933,00, correspondente a um percentual de

suplementação de 69%.

Em 2007, a situação foi ainda mais preocupante, visto que as suplementações

elevaram a dotação a um valor que superou o dobro do totalizado no ano anterior. A

Assembleia Legislativa aprovou dotação referente à publicidade do governo de R$

27.853.933,00. Mas, diversas suplementações orçamentárias alteraram esse valor,

totalizando R$ 81.163.939,00 (autorizado). O governo liquidou R$ 80.751.212,14.

Em 2008, até o final de maio, o crédito inicial de R$40.753.933,00.foi aumentado em

73,86%, passando o crédito autorizado para R$ 70.853.933,00, dos quais R$

44.944.448,60 já foram empenhados e R$ 19.895.982,59 forma liquidados.

Com as referidas suplementações que tem ocorrido em benefício do programa de

Divulgação Governamental, é possível constatar que essa despesa supera muitas

vezes a de programas estruturadores. É inaceitável que uma despesa tão pouco

importante para a população do Estado seja tão favorecida pelo governo!

------------------------------

Emenda nº 140 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: O parágrafo 1º do artigo 19 do projeto, passa a vigorar com a

seguinte redação::

Art. 19 - .......................................

§ 1° - A política remuneratória dos servidores públ icos, na forma da lei, dar-se-á com

base em reajustes gerais, não inferiores à variação do Índice Nacional de Preços ao
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Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), do período, e em aprovação de tabelas salariais dos planos de

carreiras específicos, incluindo adicionais de desempenho, mediante alocação de

recursos decorrentes do percentual da variação nominal anual do valor líquido

arrecadado de ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial e

observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para que a

atualização da remuneração de todo o funcionalismo público do Estado, tenha, como

parâmetro mínimo, índices nunca inferiores à variação do Índice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo (IPCA) - índice oficial do Governo Federal para medição das

metas inflacionárias do período.

Tal medida é fundamental para reduzir as grandes discrepâncias salariais e e a perda

do poder de compra dos servidores nos últimos anos. Há categorias ainda sem

reajustes salariais há mais de 10 anos. É incompreensível que a segunda maior

economia do país, ainda tenha vencimentos inferiores ou iguais ao salário mínimo.

------------------------------

Emenda nº 141 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 19 do projeto:

Art. 19 - .......................................

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Defensoria Pública terão como

limite, na elaboração de sua proposta orçamentária, a despesa com a folha de

pagamento do mês de abril de 2009, acrescida do percentual de 50%.

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para materializar a

autonomia orçamentária conquistada pela Defensoria Pública, autorizando, em razão

das peculiaridades do caso, o alargamento do limite de despesas com pessoal e

encargos sociais previstos para os demais órgãos e poderes do Estado. Com esta

medida, pretende-se tornar viável o atendimento à antiga reivindicação da categoria

por melhores salários.

Cumpre ressaltar, ademais, que a remuneração atualmente percebida pelos

defensores públicos em Minas Gerais é uma das menores entre todos os Estados da

Federação, sendo incompatível com a relevância da função por eles desempenhada,
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sobretudo quando comparada ao Ministério Público, órgão que igualmente exerce

funções essenciais à administração da justiça.

------------------------------

Emenda nº 142 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 19 do projeto:

Art. 19 - .......................................

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Polícia Militar, do Corpo de

Bombeiros Militar e da Polícia Civil terão como limite, na elaboração de sua proposta

orçamentária, a despesa com a folha de pagamento do mês de abril de 2009,

acrescida do percentual de 30%.

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para a elevação da

remuneração dos agentes de segurança pública do Estado, mediante a implantação

de novas tabelas salariais (reparando graves injustiças como a dos servidores

administrativos da Polícia Civil que percebem vencimentos inferiores ao salário

mínimo) e a concessão de gratificação por atividade de risco (ou gratificação de

periculosidade).

As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente de segurança

penitenciário e de agente de segurança sócio-educativo são tipificadas como

profissões de risco, perigosas e que, portanto, fazem, seus ocupantes, jus ao

adicional de periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal e em

conformidade com o disposto nos artigos 36 e 39 da Constituição Estadual. Com esta

medida, pretende-se tornar viável o atendimento a essa antiga reivindicação dos

servidores da área de defesa social.

------------------------------

Emenda nº 143 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 19 do projeto:

Art. 19 - .......................................

§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Secretaria de Estado da

Educação conterão dotações suficientes para a implantação integral, como

vencimento inicial das carreiras, do piso nacional do magistério.
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Justificação: A presente emenda visa assegurar o cumprimento da lei nacional que

instituiu o piso nacional do magistério, uma conquista histórica dos professores da

rede pública e de todos aqueles que defendem uma educação pública de qualidade

com a valorização dos trabalhadores.

Resgatando o pacto nacional pela valorização do magistério e qualidade da

educação, em março de 2007, a proposta foi encaminhada pelo governo federal, em

forma de projeto de lei, à Câmara dos Deputados, originando a Lei nº 11.738, de 16

de julho de 2008, após ser debatido amplamente por 14 meses, no Congresso

Nacional.

A norma federal prevê que os professores da educação básica pública dos estados,

municípios, do Distrito Federal e da União serão beneficiados com a entrada em vigor

do piso nacional do magistério, de R$ 950. É a primeira categoria a ter um piso

salarial nacional definido na Constituição. O valor integral deve ser pago em 2010, a

partir de reajustes anuais, e deverá ser o salário-base sobre o qual serão

acrescentados todos os adicionais e vantagens pecuniárias.

Ora, segundo reportagem do jornal Estado de Minas, do dia 15 de outubro de 2008, a

desvalorização profissional é um dos motivos apontados por especialistas como

fatores preponderantes nos pedidos de licença médica dos professores da rede

pública. Em Minas Gerais, esta situação é gritante. Atualmente os profissionais de

nível médio, com jornada de 24 horas, recebem menos de um salário mínimo como

vencimento básico.

Diante disso, não vemos como melhorar a qualidade da educação sem

necessariamente valorizar os profissionais da educação com a promoção de

condições adequadas de trabalho, salário digno, formação e garantia de atendimento

à saúde. Ademais, investir em educação é investir também na promoção do

desenvolvimento do Estado.

------------------------------

Emenda nº 144 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 19 do projeto:

Art. 19 - .......................................
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§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Secretaria de Estado da

Educação terão como limite, na elaboração de sua proposta orçamentária, a despesa

com a folha de pagamento do mês de abril de 2009, acrescida de percentual

suficiente à promoção de reajustes da remuneração dos Assistentes Técnicos da

Educação Básica.

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para a elevação da

remuneração dos assistentes técnicos da educação básica, mediante a implantação

de novas tabelas salariais, reparando graves injustiças.

Ora, o vencimento básico de importante profissionais é inferior ao salário mínimo

nacional, não garantindo uma sobrevivência digna aos servidores. Ademais, a cada

dia, percebem novas atribuições e responsabilidades, sem qualquer acréscimo na

remuneração.

Com esta medida, pretende-se tornar viável o atendimento a essa justa reivindicação

dos assistentes técnicos da educação básica.

------------------------------

Emenda nº 145 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 41 do projeto:

Art. 41 - .......................................

§ ... - O Poder Executivo promoverá, mediante alteração da legislação tributária, a

redução das alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS que incidem sobre a energia elétrica para

consumo residencial, sobre a energia elétrica rural, sobre a telefonia fixa e celular e a

comunicação de dados, e sobre biocombustíveis - inclusive álcool combustível, em

atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV, IX e XI da Constituição do

Estado, nas condições, prazos e recursos que a lei específica estabelecer.

Justificação: A presente emenda visa colaborar no esforço nacional para redução da

carga tributária no Estado, através da redução das alíquotas do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS que incidem

sobre a energia elétrica para consumo residencial, sobre a energia elétrica rural,
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sobre a telefonia fixa e celular e a comunidade de dados e sobre biocombustíveis -

inclusive álcool combustível.

------------------------------

Emenda nº 146 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a promover o saneamento

básico e a revitalização das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais".

Justificação: A presente emenda visa assegurar a alocação de recursos para

elaboração e execução de projetos de Estações de Tratamento de Esgoto - ETEs,

sob a coordenação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru -, em parceria com várias secretarias e órgãos ambientais.

Infelizmente, nos anos anteriores, recursos com esse objetivo foram desviados para

outros programas, não garantindo, assim, a universalidade dos serviços de

saneamento básico no Estado.

Destaca-se que, desde 2003 os investimentos em saneamento básico se tornaram

um esforço nacional e compromisso assumido pelo governo federal com a criação do

Ministério das Cidades e com a sanção, em 2007, da Lei 11.445, considerada um

marco regulatório do saneamento básico, bem como com os recursos provenientes

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Contudo, é preciso garantir a qualidade do tratamento de esgoto nas cidades também

com o compromisso do Estado e dos municípios. Isso porque, a falta de

investimentos na coleta e no tratamento dos esgotos, por exemplo, é o principal

motivo dos problemas de saneamento básico apontados em vários estudos. Ora,

quando não há tratamento, os esgotos são despejados em rios, lagos e mananciais.

Como exemplo, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), que é

integrante da administração indireta do Estado de Minas Gerais e atua como

concessionária em centenas de municípios, despeja, sem tratamento, os esgotos

sanitários em córregos e cursos d’água que atravessam diversas cidades. Destarte,

tanto o ar quanto as águas sofrem a poluição. A população sente, ainda, os efeitos do

mau cheiro exalado e do aumento dos riscos à saúde. Os serviços, portanto, não são
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prestados de forma efetiva, universal e adequada. Dessa forma, é preciso considerar

o saneamento como prioridade política.

------------------------------

Emenda nº 147 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a assegurar a execução de

obras e reformas estruturais nos prédios escolares das instituições de ensino do

Estado de Minas Gerais.

Justificação: A presente emenda visa permitir que o Estado promova a ampliação e

reforma dos prédios escolares, comprometidos pela precária infra-estrutura. Diversas

instituições de ensino pertencentes à rede estadual não recebem atenção do governo

estadual para obras de melhorias da rede física.

Esta situação de apatia resulta em interdições de blocos e diversos prejuízos à

comunidade escolar. A direção das escolas comprometidas encaminham solicitação

emergencial à Secretaria de Estado de Educação, contudo, convivem com a

morosidade no encaminhamento do pelito.

Ademais, as instituições não possuem condições de realizar as obras de ampliação e

reformas dos prédios com recursos próprios, necessitando, portanto, de apoio do

governo Estadual.

------------------------------

Emenda nº 148 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a assegurar a

reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

(IPSEMG).

Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir a reestruturação do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), com a

ampliação da rede credenciada, principalmente nas cidades do interior do Estado, e

desburocratização do sistema de agendamento das consultas, promovendo, assim,

um atendimento digno e adequado aos servidores estaduais nas diversas

especialidades médicas.
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------------------------------

Emenda nº 149 Autoria: Weliton Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 23 do projeto:

Art. 23 - .......................................

§ ... - O Poder Executivo instituirá fundo de recursos orçamentários a serem

transferidos aos Municípios para compensação das perdas com a revisão da Lei n.º

13.803/2000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da

arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, e ainda para compensação dos

municípios que gastem, mediante convênio, sua receita orçamentária com despesas

com atribuições do Estado ou da União, em atendimento aos objetivos previstos no

art. 2º, incisos IV, VIII e X da Constituição do Estado, nas condições, prazos e

recursos que a lei específica estabelecer, observadas, em cada exercício financeiro,

as dotações consignadas no orçamento vigente.

Justificação: A presente emenda visa permitir que o Estado transfira recursos mais do

que necessários e justos para os Municípios. Deve-se, preliminarmente, registrar que,

de fato, a imensa desigualdade que marca o Brasil e, em especial, Minas Gerais,

deixou marcas indeléveis em nossa história. Contudo, o quadro atual do federalismo

fiscal, em que os Municípios detêm a menor parcela dos recursos tributários, indica

que a solução para o problema da desigualdade passa pela redefinição do pacto

federativo. O problema se agrava pelo fato de que, em virtude da proximidade com a

população, as Prefeituras são levadas a assumir atribuições dos demais entes

federativos: de combustível e manutenção das viaturas da polícia militar, passando

pelo pagamento de luz e água das sedes de órgãos e entidades federais e estaduais,

até a cessão de servidores. Estudos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal

revelam que "as despesas realizadas pelos Municípios com as atividades de

competência da União e dos Estados chegam a pelo menos 4,43% das suas receitas,

o que equivaleria, no ano de 1998, a um gasto de pelo menos R$3,1 bilhões,

chegando a pelo menos R$3,8 bilhões em 2000, atingindo R$4,2 bilhões em 2001 e

alcançando R$5,0 bilhões em 2002." Além disso, tendo em vista a revisão da Lei n.º

13.803/2000, ocorrida com a aprovação da Lei 18.030/2009, que distribui a parcela do

ICMS que cabe aos municípios, propugnamos pela criação de um mecanismo de
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compensação para os Municípios que sofreram perdas com a redistribuição do ICMS.

A referência que nos inspira é o mecanismo constante na Lei Complementar nº 87, de

1996, a chamada Lei Kandir. Esse diploma legal desonerou da cobrança do ICMS os

produtos a serem exportados, causando significativa perda de receita para Estados e

Municípios. Para compensar essa perda, o art. 31 da referida lei previa um

mecanismo de compensação, mediante o repasse de recursos da União para os

demais entes federativos.

------------------------------

Emenda nº 150 Autoria: Doutor Rinaldo - PSB

Texto da emenda: Paragrafo único: Excetuam-se do disposto neste artigo as

destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a

creches, escolas de atendimento pré-escolar, bem como a instituições cadastradas

na SEDESE e que se dediquem ao atendimento das necessidades de pessoas com

deficiência.

------------------------------

Emenda nº 151 Autoria: Doutor Rinaldo - PSB

Texto da emenda: Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que

referem o caput, as caixas escolares da rede estadual de ensino e os fundos que

promovam ações na area da saude.

Justificação: Saúde e Educação são ações que por sua essencialidade não podem

estar condicionadas a situações de regularidade fiscal

------------------------------

Emenda nº 152 Autoria: Doutor Rinaldo - PSB

Texto da emenda: Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá

prioridade aos médios, pequenos e microempreendimentos, aos pequenos produtores

rurais, aos agricultores familiares, ao empreendedor individual, às cooperativas e às

associações de produção ou comercialização, bem como ao desenvolvimento

institucional e melhoria da infraestrutura dos municipios.

Justificação: A figura do Empreendedor Individual, criada pela Lei Complementar 128

de dezembro de 2008, e que entra em vigor em todo o país a partir de 1º de julho
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deste ano, precisa estar contemplada pelas ações de fomento do BDMG, guardando

coerência com a intenção de inclusão social desta nova lei.

------------------------------

Emenda nº 153 Autoria: Doutor Rinaldo - PSB

Texto da emenda: Paragrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo cas

destinações de recurso que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a

creches, escolas de atendimento pré-escolar e ás instituições cadastradas na

SEDESE e que se dedicam ao atendimento das necessidades de pessoas com

deficiência.

Justificação: A atenção a pessoas com necessidades especiais é um pilar de

qualquer sociedade moderna. A inclusão destas pessoas passa necessariamente

pela ação do estado.

------------------------------

Emenda nº 154 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Dê-se ao § 1º do art. 8º a seguinte redação:

"Art. 8º - ...

§ 1º - Para os fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos

de saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição

da República, 190 da Constituição do Estado e Resolução nº 322/2003 do Conselho

Nacional de Saúde.".

Justificação: A presente emenda tem por objetivo garantir a plena eficácia da Emenda

Constitucional 29, com aplicação dos recursos públicos na área de saúde de forma a

fortalecer o Sistema Único de Saúde, visando um atendimento de qualidade à

população.

A emenda ainda se justifica pela necessidade de coibir a prática de que outras

despesas, como as de saneamento básico, sejam consideradas, erroneamente, como

gasto com a saúde, como já aconteceu em outras execuções orçamentárias.

------------------------------

Emenda nº 155 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010, alocará recursos suficientes

para implantação da Lei 17.803, de 15 de outubro de 2008, que trata da política de

incentivo aos atletas de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas -

Bolsa-Atleta no estado de Minas Gerais.".

------------------------------

Emenda nº 156 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda:

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, incluirá recursos

para criação da "Bombeirolândia", vinculada ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros

do Estado de Minas Gerais, no Município de Contagem.".

Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários para a criação

da "Bombeirolândia".

O Corpo de Bombeiros é uma instituição que desempenha um papel primordial em

nossa sociedade e que tem como um de seus objetivos garantir a segurança e o bem

estar de toda população.

A criação da "Bombeirolândia" tem por finalidade promover a integração e

conscientização de toda população do trabalho desenvolvido pelos Bombeiros.

A polícia Militar de Minas Gerais possui um trabalho semelhante com a

"Transitolândia", onde promove a educação dos jovens em relação ao trânsito e

cidadania e que tem demostrado excelentes resultados.

------------------------------

Emenda nº 157 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

suficientes para a revitalização e iluminação do Centro Social Urbano - CESU do

Bairro Amazonas, no município de Contagem/MG.".

Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários para a

revitalização e iluminação das dependências do Centro Social Urbano - CESU do

Bairro Amazonas, em Contagem/MG.
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O CESU do bairro Amazonas desempenha importante papel junto a população de

Contagem, contribuindo para formação dos jovens da localidade e promovendo

atividades esportivas, culturais, profissionalizantes, dentre outras.

O estado em que se encontra a sede do CESU/Amazonas é lastimável, sendo

fundamental sua iluminação e revitalização, a fim de dar continuidade aos projetos

sociais desenvolvidos.

------------------------------

Emenda nº 158 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

suficientes para a revitalização e ampliação das dependências do Centro de

Formação dos Bombeiros - CEBOM vinculado ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros

de Minas Gerais, no município de Contagem.".

Justificação: Esta emenda pretende garantir recursos orçamentários para a

revitalização e ampliação das dependências do Centro de Formação dos Bombeiros -

CEBOM.

O Corpo de Bombeiros é uma instituição que desempenha um papel primordial em

nossa sociedade e que tem entre seus objetivos garantir a segurança e o bem estar

de toda população.

Deste modo, o Centro de Formação dos Bombeiros deve estar em perfeito estado e

funcionamento, equipado com as melhores tecnologias e equipamentos, de modo a

possibilitar a continuidade deste brilhante trabalho junto a toda população.

------------------------------

Emenda nº 159 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

suficientes para a capacitação de professores da rede Estadual de Ensino para

lecionarem sobre as disciplinas voltadas para inclusão digital.".

Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação orçamentária para a

capacitação dos professores da rede Estadual de ensino para lecionarem as matérias

de informática e inclusão digital, utilizando da Internet nas escolas.
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Com o avanço das tecnologias e o surgimento da internet, as pesquisas escolares

passaram a contar com uma ferramenta de grande valor.

Com este recurso, o Estado possibilitará aos professores lecionarem sobre esta

preciosa ferramenta, garantido assim a inclusão digital de toda a população.

------------------------------

Emenda nº 160 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

suficientes para implementação da Lei 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui

"Plano Estadual da Juventude" no estado de Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 161 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

suficientes para a inclusão dos livros das demais disciplinas ainda não contempladas

no programa "Livro Didático", como por exemplo História, Geografia, Filosofia,

sociologia, dentre outras.".

Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação orçamentária para a

inclusão dos livros didáticos de todas as disciplinas no programa "Livro Didático",

contribuindo para melhorar o acesso aos serviços de educação.

------------------------------

Emenda nº 162 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

suficientes para implementação do programa "Sem Limites", que visa equipar e

adaptar os veículos de transporte escolar para portadores de deficiência física e de

necessidades especiais.".

Justificação: O objetivo desta emenda é garantir dotação orçamentária para a

implementação do programa "Sem Limites".
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Este programa tem por finalidade facilitar o acesso dos portadores de deficiência

física e de necessidades especiais à escola, garantido assim o direito constitucional

da educação, bem como o pleno exercício da cidadania.

Devemos entender a deficiência como uma questão social que envolve todos nós,

não como uma questão individual, só da pessoa com deficiência.

O que causa incapacidade é a não adequação dos ambientes e sua adequação

depende de cada um de nós, depende de todos. Olhar antes de tudo a pessoa, com

dignidade de ser humano e direitos, com suas necessidades e potencialidades, e não

a deficiência que ela possui.

Sabemos que a inclusão social das pessoas com deficiência é responsabilidade de

todos; por isso é dever ético e moral promover a equiparação de oportunidades e a

acessibilidade.

------------------------------

Emenda nº 163 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010, alocará recursos suficientes

para a implantação da Lei Federal 11.738, de julho de 2008, que fixa o piso salarial

de R$ 1.130,00 para professores.".

Justificação: O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quarta-feira manter,

com ressalvas, a aplicação da lei 11.738, de julho de 2008, que fixa o piso salarial de

R$ 950 para professores em todo país. Pelo texto, o piso deve ser adotado em todos

os municípios até 2010. Mas a carga horária será estabelecida pelos Estados e

municípios até o julgamento do mérito da ação ---que não tem data para ocorrer.

A aplicação da lei foi questionada, na Suprema Corte, por governadores de cinco

Estados (MS, SC, PR, RS e CE). Com a decisão de hoje, os governadores tiveram

vitória parcial na ação ajuizada no STF.

Na prática, segundo especialistas, as ressalvas feitas hoje pela Suprema Corte

afetam as condutas dos governos estaduais e municipais que terão liberdade para

fixar quais os percentuais que os professores terão de ficar em sala de aula.

------------------------------

Emenda nº 164 Autoria: Carlin Moura - PCdoB
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Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício de 2010, alocará recursos suficientes

para incorporação da Fundação Helena Antipoff pela Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG.".

------------------------------

Emenda nº 165 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

suficientes para a criação do Circuito de Turismo Social junto as vilas, favelas e

demais aglomerados da Capital e região metropolitana.".

Justificação: A presente emenda propõe estimular as visitas e o intercâmbio cultural

junto aos centros e programas desenvolvidos pelo Estado em parceria com a

sociedade civil que objetivam a melhoria dos aglomerados urbanos através de ações

sócio-educativas, a exemplo do

------------------------------

Emenda nº 166 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para a pesquisa e implantação do uso de energias alternativas,

em especial a energia solar, pelas famílias de baixa renda.".

Justificação: A presente emenda propomos a criação junto à CEMIG do Centro

Profissionalizante de Produção de Manufaturas para a Construção de Equipamentos

de Energia Solar de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, para atendimento às

famílias de baixa renda.

------------------------------

Emenda nº 167 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, destinará recursos

suficientes para a criação de Programa de Estruturação dos Conselhos Tutelares de

Minas Gerais.".
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Justificação: O objetivo desta emenda é a implantação de um programa estruturador

que tem como meta final o aparelhamento e capacitação dos Conselhos Tutelares

com o fornecimento de uma estrutura mínima, composta de um veículo, móveis e um

computador, bem como a qualificação dos profissionais para o atendimento adequado

às crianças e adolescentes vítimas de violação de seus direitos.

------------------------------

Emenda nº 168 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, fará a devida

renúncia fiscal para adequada implementação de 02 (duas) unidades estaduais de

referência do Cersam-AD-I - Centro de Referência da Saúde Mental, destinado aos

usuários de Álcool e Drogas - Infantil, na região metropolitana de Belo Horizonte".

Justificação: O objetivo desta emenda é garantir que a renúncia fiscal seja suficiente

para a implementação de projetos estruturadores de atenção à saúde das crianças e

adolescentes usuárias de álcool e drogas, com a construção de 02 unidades de

referência, uma na divisa entre BH/Sabará/Santa Luzia (bairro Nazaré) e a segunda

na divisa entre BH/Contagem (bairro Barreiro), do Cersam-AD-I (Centro de

Referência da Saúde Mental, destinado aos usuários de Álcool e Drogas - Infantil -

para crianças e adolescentes). Seguindo o exemplo nacional, acredito que Minas

Gerais também pode direcionar recursos próprios para fortalecer esta politica pública

emergencial. Em todo o país, o alto índice de uso de drogas vem chamando a

atenção dos gestores públicos e dos legisladores para a problemática da expansão

do Tráfico de Drogas, como atividade comercial de caráter criminoso. As vítimas

deste comercio de drogas, cada vez mais, são crianças e adolescentes. No entanto a

estrutura atual do serviço público de saúde no Estado, está com a demanda

reprimida, exigindo investimentos emergenciais para a mudança deste quadro. Minas

Gerais é exemplo no atendimento realizado pela FHEMIG, através do CMT (Centro

Mineiro de Toxicomania). No entanto, as crianças ainda não possuem um local

adequado para serem atendidas em sua saúde, principalmente na região da divisa de

BH e Contagem e na divisa tríplice de Belo Horizonte, Santa Luzia e Sabará. Diante

deste quadro, e como determina a Lei Federal 8069/90, que define a destinação
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orçamentária com prioridade absoluta para atendimento às crianças e aos

adolescentes, solicitamos a definição desta diretriz orçamentária.

------------------------------

Emenda nº 169 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para a Criação da "Escola Estadual dos Conselhos Tutelares

do Estado de Minas Gerais.".

Justificação: O objetivo desta emenda é garantir a implementação da Escola Mineira

dos Conselhos Tutelares, que terá como objetivo final a capacitação e qualificação

permanentes dos conselheiros para o melhor desempenho de suas funções junto às

crianças, adolescentes e a justiça.

Nos últimos dois semestres , o Governo de Minas Gerais vem trabalhando através da

SEDESE, uma articulação com a UEMG/FAE/CBH para a construção deste projeto.

Esta demanda surgiu quando da realização da Audiência Pública sobre o PAC da

Criança, no dia 04 de Julho de 2008, nesta Casa Legislativa.

Foi colocada por todos os governos e pelas representações das 300 (trezentas

cidades presentes) como imprescindível para a Capacitação Permanente dos

Conselheiros Tutelares do Estado de Minas Gerais, pelo Governo Estado reduzindo

de forma significativa as despesas do Estado e criando um instrumento de

qualificação permanente do Serviço Público prestado pelos Conselheiros à população

mineira.

------------------------------

Emenda nº 170 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para a contrução do prédio do campus da UEMG no bairro

União/Cidade Nova, em Belo Horizonte.".

------------------------------

Emenda nº 171 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária para exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para a ampliação do sistema de Albergues Estaduais, na

capital, para detentos que cumprem sentença em regime aberto.".

------------------------------

Emenda nº 172 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para produção de cartilhas e exemplares do Estaturo da

Criança e do Adolescente - ECA, da Sistema Único da Assistência Social - SUAS, Lei

Orgânica da Assistência Social - LOAS e Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional - LDBEN, a serem distribuídas na rede estadual de ensino para todos os

alunos e professores.".

------------------------------

Emenda nº 173 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para a construção de Unidades Habitacionais em parceria com

o Programa "Minha Casa Minha Vida", para atendimento prioritário às famílias de 0 a

3 salários mínimos.".

------------------------------

Emenda nº 174 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes no Programa Próacesso para a construção da Trincheira na

Rodovia MG5, ligando as regiões dos bairros Nazaré ao bairro Goiânia, em Belo

Horizonte, que faz parte do projeto estruturador "Linha Verde".".

------------------------------

Emenda nº 175 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para implantação de linha de crédito para compra de máquinas
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e suprimentos agrícolas nos assentamentos e quilombos remanescentes em Minas

Gerais.".

------------------------------

Emenda nº 176 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes no Programa Estrada Real para melhoria da estrada que liga o

município de Jaboticatubas ao município de Lagoa Santa, visando fortalecimento do

turismo na região da Serra do Cipó.".

------------------------------

Emenda nº 177 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para ampliação do projeto de instalação do "Sistema de

Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA", em desenvolvimento pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, para todos os Conselhos

Tutelares do Estado de Minas Gerais.".

------------------------------

Emenda nº 178 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para a realização do processo de licitação e construção da

linha de metrô - veículo leve sobre trilho, ligando o município de Contagem ao

município de Betim.".

------------------------------

Emenda nº 179 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para a realização do processo de licitação e construção da

linha de metrô - veículo leve sobre trilho, ligando o município de Belo Horizonte ao

município de Ibirité, passando pelo Barreiro.".
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------------------------------

Emenda nº 180 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para a realização do processo de licitação e construção da

linha de metrô - veículo leve sobre trilho, ligando o município de Belo Horizonte ao

município de Santa Luzia.".

------------------------------

Emenda nº 181 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes para o encampamento pelo DER/MG da estrada vicinal que

liga os municípios de Virgolândia ao município de Santa Maria do Suaçuí, passando

pelas margens do Rio Suaçuí.".

------------------------------

Emenda nº 182 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes no Programa PróMG, links faltantes, para asfaltamento do

trecho da rodovia que liga o município de São José da Safira ao município de

Marilac.".

------------------------------

Emenda nº 183 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes no Programa PróMG, links faltantes, para asfaltamento do

trecho da rodovia que liga o município de Dom Joaquim ao município de Conceição

do Mato Dentro.".

------------------------------

Emenda nº 184 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
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"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes no Programa PróMG, links faltantes, para asfaltamento do

trecho da rodovia que liga o município de Peçanha ao município de Coroaci.".

------------------------------

Emenda nº 185 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, alocará recursos

financeiros suficientes no Programa PróMG, links faltantes, para asfaltamento do

trecho da rodovia que liga o município de Belo Oriente ao município de Santana do

Paraíso, passando por Bom Jesus do Bagre.".

------------------------------

Emenda nº 186 Autoria: Carlin Moura - PCdoB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2010, ampliará em mais

5% os recursos já previstos no orçamento do Estado para a educação, destinando-os

para manutenção da UEMG e UNIMONTES e formação e qualificação dos

professores .".

------------------------------

Emenda nº 187 Autoria: Duarte Bechir - PMN

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... "A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos a Santa Casa de Misericórdia

- São Vicente de Paulo, de Campo Belo, com vistas à realização de obras para

melhoria em suas instalações."

Justificação: A Santa Casa atende o Município de Campo Belo e outros

circunvizinhos, o que torna imperiosa a necessidade de sua adequação e melhorias

em suas instalações, que possibilitem o acolhimento à crescente demanda, registrada

no último ano. Tal medida vem ao encontro do conceito de regionalização do

atendimento médico-hospitalar, defendido pelo Governador Aécio Neves. Pela justiça

e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua

aprovação.

------------------------------
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Emenda nº 188 Autoria: Duarte Bechir - PMN

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos ao Hospital Santo Antônio,

de Cristais, com vistas a realização de obras, para melhorias em suas instalações.".

Justificação: O Hospital Santo Antônio atende o Município de Cristais e outros

circunvizinhos, o que torna imperiosa a necessidade de sua adequação e melhorias

em suas instalações, que possibilitem o acolhimento à crescente demanda, registrada

no último ano. Tal medida vem ao encontro do conceito de regionalização do

atendimento médico-hospitalar, defendido pelo Governador Aécio Neves. Pela justiça

e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua

aprovação.

------------------------------

Emenda nº 189 Autoria: Duarte Bechir - PMN

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos ao Hospital Regional de

Santo Antônio do Amparo, com vistas a realização de obras, para melhorias em suas

instalações.".

Justificação: O Hospital Regional de Santo Antônio do Amparo atende vários

municípios circunvizinhos, o que torna imperiosa a necessidade de sua adequação e

melhorias em suas instalações, que possibilitem o acolhimento à crescente demanda,

registrada no último ano. Tal medida vem ao encontro do conceito de regionalização

do atendimento médico-hospitalar, defendido pelo Governador Aécio Neves. Pela

justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua

aprovação.

------------------------------

Emenda nº 190 Autoria: Duarte Bechir - PMN

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos a Santa Casa de Perdões,

com vistas a realização de obras, para melhorias em suas instalações.".

Justificação: A Santa Casa de Perdões além de atender o Município sede também

atende os municípios circunvizinhos, o que torna imperiosa a necessidade de sua
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adequação e melhorias em suas instalações, que possibilitem o acolhimento à

crescente demanda, registrada no último ano. Tal medida vem ao encontro do

conceito de regionalização do atendimento médico-hospitalar, defendido pelo

Governador Aécio Neves. Pela justiça e oportunidade desta emenda, conto com o

apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

------------------------------

Emenda nº 191 Autoria: Duarte Bechir - PMN

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - "A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos com vistas à pavimentação

da estrada que liga o Município de Campo Belo ao Distrito de Porto dos Mendes.".

Justificação: Esse trecho de estrada liga o Município sul-mineiro de Campo Belo ao

Distrito de Porto dos Mendes, reconhecido ponto turístico da região. É, assim, via de

acesso dos turistas, além disso, ele é uma das vias de escoamento da produção

agropecária do Município. Impõe-se, portanto, que se dê prioridade à pavimentação

desse trecho, pois a realidade local não comporta mais o adiamento da tão esperada

obra. Pela justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares

para a sua aprovação.

------------------------------

Emenda nº 192 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos ao Hospital São José, de

Bicas, com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações, aquisição

de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

Justificação: O Hospital São José, atende o Município de de Bicas e outros

circunvizinhos, o que torna imperiosa a necessidade de sua adequação e de

melhorias em suas instalações que possibilitem o acolhimento à crescente demanda

registrada no último ano. Tal medida vem ao encontro do conceito de regionalização

do atendimento médico-hospitalar, defendido pelo Governador Aécio Neves. Pela

justiça e oportunidade desta emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua

aprovação.

------------------------------
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Emenda nº 193 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos a Associação Caridade São

João Nepomuceno - Hospital São João, São João Nepomuceno, com vistas à

realização de obras para melhoria de suas instalações, aquisição de equipamentos,

medicamentos, e material permanente.".

Justificação:A Associação Caridade São João Nepomuceno - Hospital São João,

atende o Município de São João Nepomuceno e outros circunvizinhos, o que torna

imperiosa a necessidade de sua adequação e de melhorias em suas instalações que

possibilitem o acolhimento à crescente demanda registrada no último ano. Tal medida

vem ao encontro do conceito de regionalização do atendimento médico-hospitalar,

defendido pelo Governador Aécio Neves. Pela justiça e oportunidade desta emenda,

conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

------------------------------

Emenda nº 194 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos a Fundação Hilton Rocha,

com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações, aquisição de

equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

Justificação:A Fundação Hilton Rocha, atende o Município de Belo Horizonte e outros

circunvizinhos, referencia em tratamento de visão no Brasil, com atendimento diário

de mais de quinhentas consultas nas mais devesas áreas da oftalmologia, o que

torna imperiosa a necessidade de sua adequação e de melhorias em suas

instalações que possibilitem o acolhimento à crescente demanda registrada nos

últimos anos. Tal medida vem ao encontro do conceito de atendimento médico-

hospitalar, defendido pelo Governador Aécio Neves. Pela justiça e oportunidade desta

emenda, conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

------------------------------

Emenda nº 195 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
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O Poder Executivo deverá incluir na Lei Orçamentária de 2010 e em seus créditos

adicionais, os recursos destinados às transferências voluntárias para entidades

privadas sem fins lucrativos, para execução em regime de mútua colaboração, de

ações de interesse recíproco, de atividades de natureza continuada de atendimento

direto ao público nas áreas de assistência social, cultura, saúde ou educação, desde

que estejam adimplentes com as obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e

ambientais, assim como, preencham uma das seguintes condições.

------------------------------

Emenda nº 196 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o Hospital Odilon

Beherens, com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações,

aquisição de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------

Emenda nº 197 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o Hospital Rizoleta

Neves, com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações, aquisição

de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------

Emenda nº 198 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o Hospital João XXIII,

com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações, aquisição de

equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------

Emenda nº 199 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o Hospital Júlia

Kubitschek ,com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações,

aquisição de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".
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------------------------------

Emenda nº 200 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o Hospital Eduardo

Meneses, com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações,

aquisição de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------

Emenda nº 201 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o Hospital Galba

Veloso, com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações,

aquisição de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------

Emenda nº 202 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o Hospital Maternidade

Odete Valadares, com vistas à realização de obras para melhoria de suas

instalações, aquisição de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------

Emenda nº 203 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o Hospital Mario Pena,

com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações, aquisição de

equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------

Emenda nº 204 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para o HospitalsSofia

Feldiam, com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações,

aquisição de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------
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Emenda nº 205 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o fornecimento de leite

em pó para crianças nascidas de mães portadoras de vírus HIV e mães doentes de

Aids.

------------------------------

Emenda nº 206 Autoria: Leonardo Moreira - DEM

Texto da emenda: "Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, com vistas à realização de obras para

melhoria de suas instalações, aquisição de equipamentos, medicamentos, e material

permanente.".

------------------------------

Emenda nº 207 Autoria: Dinis Pinheiro - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - A Lei Orçamentária conterá dotação específica para o cumprimento de

programas voltados ao tratamento e ao atendimento de adultos e crianças portadoras

de diabetes.".

------------------------------

Emenda nº 208 Autoria: Ruy Muniz - DEM

Texto da emenda: Caso haja limitação de empenho e de movimentação financeira,

serão preservadas além das despesas obrigatórias por força constitucional e legal, os

programas/atividades/projeto relativos a segurança pública, ao meio ambiente e a

ciência e tecnologia.

------------------------------

Emenda nº 209 Autoria: Ruy Muniz - DEM

Texto da emenda: "Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para

Instituto Medico Legal de Belo Horizonte, com vistas à realização de obras para

melhoria de suas instalações.".

------------------------------

Emenda nº 210 Autoria: Ruy Muniz - DEM

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
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"Art. ... - O projeto orçamentário encaminhado pelo Executivo, conste, em anexo, a

regionalização das dotações orçamentárias.".

------------------------------

Emenda nº 211 Autoria: Ruy Muniz - DEM

Texto da emenda: "Art. ... - A Lei Orçamentária de 2010 destinará recursos para

Hospital Baleia, com vistas à realização de obras para melhoria de suas instalações,

aquisição de equipamentos, medicamentos, e material permanente.".

------------------------------

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.844/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela tem por

objetivo dar denominação a próprio público destinado ao Ministério Público do

Estado, situado no Município de Januária.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.844/2008 tem por finalidade dar a denominação de Promotor

de Justiça Hermenegildo Rodrigues de Barros ao prédio destinado ao Ministério

Público do Estado de Minas Gerais situado na Praça Artur Bernardes, 366, Bairro

Centro, no Município de Januária.

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Paulo,

o januarense Hermenegildo Rodrigues de Barros iniciou sua carreira profissional

como Promotor Público da Comarca de Januária, onde serviu até ser nomeado Juiz

Municipal do termo de São Francisco, em 1890.

Com a organização da magistratura mineira, tornou-se Juiz de Direito da Comarca

do Carmo do Paranaíba, de Bonfim, de Palmira e, posteriormente, foi promovido para

a Comarca de Ubá, de segunda instância.

Em 1903, foi nomeado Desembargador da Relação de Minas Gerais, da qual foi
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Presidente, e se tornou figura de destaque por seus conhecimentos jurídicos e sua

integridade. Em 1919, foi nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi eleito

Vice-Presidente desse Tribunal, em 1931, e reeleito em 1934. Coube-lhe presidir a

instalação do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em 1932, e as sessões

preparatórias da Assembleia Nacional Constituinte, em 1933 e 1935.

Encerrou sua carreira em 1937, mas ainda hoje é lembrado por seu íntegro caráter

e sua conduta de defensor e garantidor das liberdades asseguradas em lei.

Contribuiu para o enriquecimento do conhecimento jurídico com a publicação de

folhetos e obras de doutrina como: “Decisões Judiciárias”, “Tribunal Especial”, “Direito

das Sucessões”, além das “Memórias do Juiz mais Antigo do Brasil”.

Diante dessas considerações, é justo e meritório denominar com o nome do ilustre

filho de Januária, o Promotor de Justiça Hermenegildo Rodrigues de Barros, o prédio

destinado ao Ministério Público do Estado nesse Município, a fim de que sua memória

seja preservada para as futuras gerações.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.844/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.070/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

dar denominação ao aeroporto situado no Município de Cláudio.

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 a matéria, nos termos do art. 103, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.070/2009 tem por finalidade dar a denominação de Deputado

Oswaldo Tolentino ao aeroporto situado no Município de Cláudio.
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A indicação do nome do Deputado Oswaldo Tolentino para denominar bem público

revela-se justa e oportuna homenagem a quem decisivamente participou da história

do Município de Cláudio e região, deixando sua imagem de homem perseverante,

dinâmico e honrado.

Empreendeu várias ações em prol do desenvolvimento dessa área do Estado,

merecendo destaque a sua contribuição para construção do Fórum de Cláudio.

Considerado um dos seus filhos mais ilustres, foi o primeiro claudiense a pousar

naquela cidade, em meados de 1953.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio desta proposição pretende

demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados àquela comunidade

e região.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.070/2009 em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2009.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 910/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

escopo 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 examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria 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 910/2007 pretende autorizar o DER-MG a doar ao Município de

São Tiago um terreno urbano com 4.849,01m², a ser desmembrado de área com
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6.517,40m², situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, a área doada será

utilizada para a implantação de um centro de educação infantil, em conformidade com

o interesse público.

Ademais, o art. 2º assegura o retorno do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo

de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de patrimônio público deve ser

precedida de autorização legislativa por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal

nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

Distrito Federal. Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com autorização

do Poder Legislativo.

Por atender aos preceitos legais que versam sobre a matéria, o projeto de lei em

análise não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei

Orçamentária, podendo, portanto, ser transformado em norma jurídica.

Com relação ao Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, cabe informar que sua finalidade é formalizar a doação da área integral do

imóvel, e não apenas de uma parte, em decorrência de solicitação do autor, e

aprimorar o texto do projeto em conformidade com a técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 910/2007, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Juarez Távora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.384/2009

(Nova redação, nos termos do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

364/2009, o Projeto de Lei n° 3.384/2009 tem por es copo conceder isenção tributária

vinculada à realização da Copa das Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do

Mundo da Fifa de 2014.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao seu mérito

e aos aspectos financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, “c” e "d", do Regimento Interno.

Durante a discussão foi apresentada sugestão de emenda que, aprovada, foi

incorporada a este parecer.

Fundamentação

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

364/2009, o Projeto de Lei n° 3.384/2009 tem por es copo conceder isenção tributária

vinculada à realização da Copa das Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do

Mundo da Fifa de 2014.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição. Informou que o Estado possui

competência para legislar sobre a matéria e que a concessão de isenção em caráter

geral, como ocorre no caso em tela, diretamente pela lei, independentemente de

despacho administrativo, não é considerada renúncia de receita. Acrescentou, ainda,

que o montante que deixará de ser arrecadado pelos cofres públicos será

compensado pelos recursos provenientes do aquecimento da economia gerado em

razão da realização das competições. Evidenciou, também, que o aumento do

consumo e dos investimentos, especialmente dos setores do comércio e do turismo,

implicam aumento de arrecadação para o Estado e apresentou o Substitutivo nº 1

para aprimorar o texto do projeto original.

Conforme Exposição de Motivos do Governador, a concessão de desonerações

tributárias é necessária ao cumprimento das garantias exigidas pela Fifa, com vistas à
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escolha de Belo Horizonte como cidade-sede da Copa das Confederações da Fifa de

2013 e da Copa do Mundo da Fifa de 2014. Além do mais, não se trata de isenção

permanente e sim temporária, com prazo definido no projeto de lei, compreendendo o

período entre 1º/1/2011 e 31/12/2014. Portanto, a isenção de tributos faz parte das

garantias governamentais exigidas pela Fifa para as cidades que se candidataram a

ser sede desses eventos.

Conforme concluiu a Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do art. 14, §

1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa isenção não configura renúncia de

receita. Mesmo que assim fosse, devemos ressaltar que a realização dessas

competições trará inúmeros benefícios à nossa economia, por incrementar o turismo

e o comércio, atrair investimentos e gerar empregos, entre outros. É notório o fato de

que eventos internacionais de grande porte geram grande retorno financeiro e

desenvolvimento para o país indicado como sede. Cabe enfatizar que o turismo de

eventos é o que mais cresce no mundo e tem sido cada vez mais incentivado no

Estado. Consideramos ainda que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, aperfeiçoa a proposição.

A Emenda nº 1, apresentada por esta Comissão, exclui a Confederação Brasileira

de Futebol da isenção tributária, uma vez que as operações que estão no campo de

incidência dos tributos objeto do benefício serão realizadas pelo Comitê Organizador

Brasileiro Ltda., bem como exclui o inciso V do art. 1º do Substitutivo nº 1, uma vez

que o benefício tributário em pauta não alcança a pessoa jurídica ou equiparada

subcontratada.

Assim sendo, do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à

aprovação da matéria, porquanto o projeto concede isenção geral, feita diretamente

pela lei, não se configurando como renúncia de receita. No entender deste relator, o

projeto não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, e as medidas propostas são,

ainda, carregadas de relevante significado social. Por essas razões, o projeto deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei n°

3.384/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
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Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“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”, exceto a Confederação Brasileira de

Futebol - CBF -;

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.

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.”.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Inácio Franco - Adelmo Carneiro Leão - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.858/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.858/2008 autoriza a

desafetação de parte da área da Reserva Biológica da Serra Azul, criada pelo

Decreto nº 39.950, de 10/10/98.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nos 1 e 2, retorna agora a proposição a esta

Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos dos art. 189 combinado
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com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento tem por objetivo desafetar uma porção de

3.183,6545ha da Reserva Biológica da Serra Azul, de área total aproximada de

7.285ha, localizada no Município de Jaíba.

Em nossa análise da matéria em 1º turno, ponderamos que a redução de áreas das

unidades de conservação estaduais deve ser evitada, somente podendo ser admitida

em casos excepcionais, quando for devidamente demonstrado que a porção da

unidade a ser reduzida não cumpre com as funções de proteção para que foi criada.

Com base nessa premissa, o projeto de lei foi amplamente discutido em audiência

pública, cujos subsídios contribuíram para a proposição das Emendas nos 1 e 2, que

então apresentamos. Assim, o vencido em 1º turno constitui o resultado da

interlocução desta Casa com o Poder Executivo e com a sociedade civil.

Contudo, ao analisarmos a questão da desapropriação das terras, identificamos a

necessidade de rever um dispositivo do art. 1º, relativo à definição de incumbência ao

Instituto Estadual de Florestas - IEF - na adoção das providências relativas à

desafetação.

Ocorre que a reserva foi criada em 1998, mas o decreto que declarou as

propriedades particulares que a integram como de utilidade pública e interesse social,

autorizando o IEF a proceder à desapropriação, só foi publicado em 2007. Assim, os

proprietários das áreas a serem desafetadas nunca perderam efetivamente a posse

das terras, o que justifica a apresentação da Emenda nº 1 ao vencido.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.858/2008, na

forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso I do § 2º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - (...)

I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto nesta lei;”.
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Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Carlos Gomes - Gil Pereira.

PROJETO DE LEI Nº 2.858/2008

(Redação do Vencido)

Autoriza a desafetação de parte da área da Reserva Biológica da Serra Azul, criada

pelo Decreto nº 39.950, de 10 de outubro de 1998.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Reserva Biológica da Serra Azul, criada pelo Decreto nº 39.950, de 10 de

outubro de 1998, com a área aproximada de 7.285ha (sete mil duzentos e oitenta e

cinco hectares), fica desafetada em 3.183,6545ha (três mil cento e oitenta e três

vírgula seis mil quinhentos e quarenta e cinco hectares).

§ 1º - Os limites das propriedades desafetadas integram o Anexo I, Parte I e Parte II

desta lei, conforme os dois polígonos elaborados, tendo como base os levantamentos

de campo realizados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter.

§ 2º - Para a consecução do disposto no “caput” deste artigo, incumbe ao Instituto

Estadual de Florestas - IEF:

I - adotar as providências necessárias para promover a devolução dos imóveis

desafetados a seus proprietários;

II - promover a delimitação das reservas legais na forma de corredores ecológicos

conexos às áreas de matas ciliares e de potenciais hídricos, em especial a área de

preservação permanente do Córrego Serraria;

III - exigir a recomposição das reservas legais, nos termos dos incisos I e II do art.

17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002;

IV - criar e implementar mecanismos que facilitem os trânsitos aéreo e subterrâneo

da fauna nos corredores ecológicos, a que se refere o inciso II deste parágrafo, nos

pontos de conexão com as estradas limítrofes à reserva biológica;

V - estabelecer a reserva legal com percentual acima de 20% (vinte por cento) da

área da propriedade, quando for indispensável para a criação de corredor ecológico.

§ 3º - A utilização das áreas desafetadas fica condicionada à adoção das seguintes

medidas:

I - proteção das áreas de preservação permanente, bem como dos corredores
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ecológicos e da própria reserva biológica;

II - delimitação, proteção e averbação das áreas de reserva legal.

Art. 2º - As delimitações da Reserva Biológica da Serra Azul passam a ser as

constantes do Anexo II desta lei.

Parágrafo único - A área destinada à Reserva passa a ser de aproximadamente

3.840,9491ha (três mil oitocentos e quarenta vírgula nove mil quatrocentos e noventa

e um hectares).

Art. 3º - O IEF, no prazo de trezentos e sessenta dias após a publicação desta lei,

constituirá o Conselho Consultivo da Reserva Biológica da Serra Azul.

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

ANEXO I

Memorial Descritivo

Parte I

Imóvel: Reserva Biológica Estadual Serra Azul (desafetação)

Proprietário: Estado de Minas Gerais Município: Jaíba

Comarca: Manga UF: Minas Gerais

Área (ha): 1.560,8791ha Perímetro 26.201,89

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 8.307.437,271

m. e E 623.307,801 m., deste, segue com azimute de 185°32'07" e distância de

2.811,86m., até o vértice 2, de coordenadas N 8.304.638,523 m. e E 623.036,575 m.;

deste, segue com azimute de 273°48'16" e distância de 894,26m., até o vértice 3, de

coordenadas N 8.304.697,859 m. e E 622.144,288 m.; deste, segue com azimute de

271°29'22" e distância de 77,84m., até o vértice 4,  de coordenadas N 8.304.699,882

m. e E 622.066,478 m.; deste, segue com azimute de 268°13'00" e distância de

31,75m., até o vértice 5, de coordenadas N 8.304.698,894 m. e E 622.034,745 m.;

deste, segue com azimute de 264°14'41" e distância de 32,50m., até o vértice 6, de

coordenadas N 8.304.695,635 m. e E 622.002,409 m.; deste, segue com azimute de

257°42'37" e distância de 32,01m., até o vértice 7,  de coordenadas N 8.304.688,822

m. e E 621.971,135 m.; deste, segue com azimute de 255°46'25" e distância de

32,43m., até o vértice 8, de coordenadas N 8.304.680,852 m. e E 621.939,699 m.;

deste, segue com azimute de 249°34'26" e distância de 19,32m., confrontando neste
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trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 9, de coordenadas N

8.304.674,109 m. e E 621.921,593 m.; deste, segue com azimute de 247°46'39" e

distância de 29,04m., confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista

Ferreira, até o vértice 10, de coordenadas N 8.304.663,126 m. e E 621.894,710 m.;

deste, segue com azimute de 245°42'46" e distância de 30,55m., confrontando neste

trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 11, de coordenadas N

8.304.650,561 m. e E 621.866,865 m.; deste, segue com azimute de 243°00'38" e

distância de 60,96m., confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista

Ferreira, até o vértice 12, de coordenadas N 8.304.622,894 m. e E 621.812,541 m.;

deste, segue com azimute de 238°27'34" e distância de 40,37m., confrontando neste

trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 13, de coordenadas N

8.304.601,774 m. e E 621.778,131 m.; deste, segue com azimute de 236°07'19" e

distância de 557,96m., confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista

Ferreira, até o vértice 14, de coordenadas N 8.304.290,753 m. e E 621.314,901 m.;

deste, segue com azimute de 236°03'13" e distância de 1.113,99m., confrontando

neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 15, de

coordenadas N 8.303.668,681 m. e E 620.390,776 m.; deste, segue com azimute de

241°46'03" e distância de 20,56m., confrontando nes te trecho com Espólio de

Francisco Batista Ferreira, até o vértice 16, de coordenadas N 8.303.658,954 m. e E

620.372,660 m.; deste, segue com azimute de 245°21' 32" e distância de 61,20m.,

confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 17,

de coordenadas N 8.303.633,436 m. e E 620.317,029 m.; deste, segue com azimute

de 263°45'59" e distância de 7,49m., confrontando n este trecho com Antônio

Evangelista Cunha, até o vértice 18, de coordenadas N 8.303.632,623 m. e E

620.309,586 m.; deste, segue com azimute de 263°48' 25" e distância de 46,88m.,

confrontando neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 19, de

coordenadas N 8.303.627,566 m. e E 620.262,982 m.; deste, segue com azimute de

292°26'57" e distância de 2.690,97m., confrontando neste trecho com Antônio

Evangelista Cunha, até o vértice 20, de coordenadas N 8.304.655,149 m. e E

617.775,940 m.; deste, segue com azimute de 295°35' 27" e distância de 124,01m.,

confrontando neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 21, de
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coordenadas N 8.304.708,714 m. e E 617.664,095 m.; deste, segue com azimute de

301°55'09" e distância de 176,51m., confrontando ne ste trecho com Antônio

Evangelista Cunha, até o vértice 22, de coordenadas N 8.304.802,041 m. e E

617.514,270 m.; deste, segue com azimute de 308°35' 55" e distância de 358,31m.,

confrontando neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 24, de

coordenadas N 8.305.025,579 m. e E 617.234,236 m.; deste, segue com azimute de

308°21'25" e distância de 11,50m., confrontando nes te trecho com Antônio

Evangelista Cunha, até o vértice 25, de coordenadas N 8.305.032,714 m. e E

617.225,220 m.; deste, segue com azimute de 309°05' 34" e distância de 1.997,53m.,

confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós, até o vértice 26,

de coordenadas N 8.306.292,311 m. e E 615.674,888 m.; deste, segue com azimute

de 320°41'58" e distância de 13,35m., confrontando neste trecho com Germano

Romão Borges de Queirós, até o vértice 27, de coordenadas N 8.306.302,642 m. e E

615.666,432 m.; deste, segue com azimute de 334°23' 39" e distância de 11,14m.,

confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós, até o vértice 28,

de coordenadas N 8.306.312,687 m. e E 615.661,618 m.; deste, segue com azimute

de 342°59'37" e distância de 16,73m., confrontando neste trecho com Germano

Romão Borges de Queirós, até o vértice 29, de coordenadas N 8.306.328,685 m. e E

615.656,725 m.; deste, segue com azimute de 348°53' 35" e distância de 16,45m.,

confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós, até o vértice 30,

de coordenadas N 8.306.344,827 m. e E 615.653,556 m.; deste, segue com azimute

de 356°46'13" e distância de 15,71m., confrontando neste trecho com Germano

Romão Borges de Queirós, até o vértice 31, de coordenadas N 8.306.360,511 m. e E

615.652,671 m.; deste, segue com azimute de 11°40'0 6" e distância de 10,38m.,

confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós, até o vértice 32,

de coordenadas N 8.306.370,675 m. e E 615.654,770 m.; deste, segue com azimute

de 27°22'20" e distância de 437,25m., até o vértice  33, de coordenadas N

8.306.758,967 m. e E 615.855,803 m.; deste, segue com azimute de 77°08'25" e

distância de 1.660,27m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra

Azul, até o vértice 34, de coordenadas N 8.307.128,483 m. e E 617.474,435 m.;

deste, segue com azimute de 175°23'30" e distância de 845,86m., confrontando neste
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trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 35, de coordenadas N

8.306.285,360 m. e E 617.542,395 m.; deste, segue com azimute de 68°32'56" e

distância de 2.288,16m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra

Azul, até o vértice 36, de coordenadas N 8.307.122,154 m. e E 619.672,055 m.;

deste, segue com azimute de 155°39'14" e distância de 1.409,65m., confrontando

neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 37, de coordenadas N

8.305.837,861 m. e E 620.253,179 m.; deste, segue com azimute de 90°00'00" e

distância de 0,01m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até

o vértice 38, de coordenadas N 8.305.837,861 m. e E 620.253,188 m.; deste, segue

com azimute de 194°49'37" e distância de 670,68m., confrontando neste trecho com

Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 39, de coordenadas N 8.305.189,516 m. e

E 620.081,560 m.; deste, segue com azimute de 175°0 4'34" e distância de 359,26m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 40, de

coordenadas N 8.304.831,579 m. e E 620.112,396 m.; deste, segue com azimute de

174°04'49" e distância de 975,23m., confrontando ne ste trecho com Reserva

Biológica Serra Azul, até o vértice 41, de coordenadas N 8.303.861,550 m. e E

620.212,975 m.; deste, segue com azimute de 133°22' 41" e distância de 129,15m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 42, de

coordenadas N 8.303.772,847 m. e E 620.306,848 m.; deste, segue com azimute de

355°59'09" e distância de 0,06m., confrontando nest e trecho com Reserva Biológica

Serra Azul, até o vértice 43, de coordenadas N 8.303.772,904 m. e E 620.306,844 m.;

deste, segue com azimute de 44°37'55" e distância d e 153,68m., confrontando neste

trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 44, de coordenadas N

8.303.882,269 m. e E 620.414,813 m.; deste, segue com azimute de 20°10'16" e

distância de 140,52m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul,

até o vértice 45, de coordenadas N 8.304.014,166 m. e E 620.463,266 m.; deste,

segue com azimute de 19°32'45" e distância de 594,5 5m., confrontando neste trecho

com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 46, de coordenadas N 8.304.574,458

m. e E 620.662,181 m.; deste, segue com azimute de 37°57'47" e distância de

320,25m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice

47, de coordenadas N 8.304.826,947 m. e E 620.859,185 m.; deste, segue com
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azimute de 18°00'03" e distância de 254,00m., confr ontando neste trecho com

Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 48, de coordenadas N 8.305.068,517 m. e

E 620.937,680 m.; deste, segue com azimute de 335°3 5'45" e distância de 121,89m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 49, de

coordenadas N 8.305.179,516 m. e E 620.887,319 m.; deste, segue com azimute de

353°14'41" e distância de 376,72m., confrontando ne ste trecho com Reserva

Biológica Serra Azul, até o vértice 50, de coordenadas N 8.305.553,623 m. e E

620.843,006 m.; deste, segue com azimute de 341°57' 38" e distância de 270,97m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 51, de

coordenadas N 8.305.811,272 m. e E 620.759,094 m.; deste, segue com azimute de

35°33'49" e distância de 154,37m., confrontando nes te trecho com Reserva Biológica

Serra Azul, até o vértice 52, de coordenadas N 8.305.936,845 m. e E 620.848,875 m.;

deste, segue com azimute de 56°29'13" e distância d e 46,87m., confrontando neste

trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 53, de coordenadas N

8.305.962,723 m. e E 620.887,953 m.; deste, segue com azimute de 18°58'33" e

distância de 77,41m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul,

até o vértice 54, de coordenadas N 8.306.035,925 m. e E 620.913,124 m.; deste,

segue com azimute de 95°11'02" e distância de 30,00 m., confrontando neste trecho

com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 55, de coordenadas N 8.306.033,214

m. e E 620.943,006 m.; deste, segue com azimute de 354°14'43" e distância de

29,41m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice

56, de coordenadas N 8.306.062,476 m. e E 620.940,057 m.; deste, segue com

azimute de 346°22'42" e distância de 63,31m., confr ontando neste trecho com

Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 57, de coordenadas N 8.306.124,005 m. e

E 620.925,147 m.; deste, segue com azimute de 340°4 6'06" e distância de 60,49m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 58, de

coordenadas N 8.306.181,120 m. e E 620.905,222 m.; deste, segue com azimute de

326°30'13" e distância de 103,77m., confrontando ne ste trecho com Reserva

Biológica Serra Azul, até o vértice 59, de coordenadas N 8.306.267,654 m. e E

620.847,954 m.; deste, segue com azimute de 347°58' 22" e distância de 79,83m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 60, de
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coordenadas N 8.306.345,729 m. e E 620.831,320 m.; deste, segue com azimute de

6°14'24" e distância de 197,07m., confrontando nest e trecho com Reserva Biológica

Serra Azul, até o vértice 61, de coordenadas N 8.306.541,635 m. e E 620.852,741 m.;

deste, segue com azimute de 14°08'04" e distância d e 129,55m., confrontando neste

trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 62, de coordenadas N

8.306.667,259 m. e E 620.884,376 m.; deste, segue com azimute de 359°03'22" e

distância de 136,84m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul,

até o vértice 63, de coordenadas N 8.306.804,079 m. e E 620.882,122 m.; deste,

segue com azimute de 352°06'16" e distância de 193, 53m., confrontando neste trecho

com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 64, de coordenadas N 8.306.995,774

m. e E 620.855,537 m.; deste, segue com azimute de 15°28'30" e distância de

95,60m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice

65, de coordenadas N 8.307.087,905 m. e E 620.881,044 m.; deste, segue com

azimute de 83°54'36" e distância de 281,88m., até o  vértice 66, de coordenadas N

8.307.117,810 m. e E 621.161,331 m.; deste, segue com azimute de 82°46'33" e

distância de 468,65m., até o vértice 67, de coordenadas N 8.307.176,744 m. e E

621.626,261 m.; deste, segue com azimute de 81°22'1 4" e distância de 116,82m., até

o vértice 68, de coordenadas N 8.307.194,272 m. e E 621.741,758 m.; deste, segue

com azimute de 81°10'48" e distância de 1.584,78m.,  até o vértice 1, de coordenadas

N 8.307.437,271 m. e E 623.307,801 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico

Brasileiro, a partir da RBMC de Brasília/DF, de coordenadas N 8234791,583m e E

191946,783m e da RBMC de Viçosa/MG, de coordenadas N 7702831,022 m. e E

721802,195 m., e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao

Meridiano Central nº -45°00'00" WGr, tendo como dat um o SAD-69 (Brasil). Todos os

azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Parte II

Área (ha): 1.622,7754ha Perímetro: 33.602,86

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 69, de coordenadas N

8.314.240,150 m. e E 609.987,837 m., situado no limite com Reserva Biológica Serra

Azul, deste, segue com azimute de 137°22'57" e dist ância de 1.281,96m.,
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confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 70, de

coordenadas N 8.313.296,767 m. e E 610.855,857 m.; deste, segue com azimute de

139°08'54" e distância de 570,43m., confrontando ne ste trecho com Reserva

Biológica Serra Azul, até o vértice 71, de coordenadas N 8.312.865,293 m. e E

611.228,976 m.; deste, segue com azimute de 139°18' 16" e distância de 311,50m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 72, de

coordenadas N 8.312.629,119 m. e E 611.432,086 m.; deste, segue com azimute de

139°20'33" e distância de 524,12m., confrontando ne ste trecho com Reserva

Biológica Serra Azul, até o vértice 73, de coordenadas N 8.312.231,512 m. e E

611.773,570 m.; deste, segue com azimute de 139°28' 57" e distância de 1.091,58m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 74, de

coordenadas N 8.311.401,686 m. e E 612.482,747 m.; deste, segue com azimute de

139°39'59" e distância de 1.365,32m., confrontando neste trecho com Reserva

Biológica Serra Azul, até o vértice 75, de coordenadas N 8.310.360,923 m. e E

613.366,431 m.; deste, segue com azimute de 139°53' 53" e distância de 1.100,43m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 76, de

coordenadas N 8.309.519,207 m. e E 614.075,269 m.; deste, segue com azimute de

134°54'26" e distância de 74,29m., confrontando nes te trecho com Reserva Biológica

Serra Azul, até o vértice 77, de coordenadas N 8.309.466,764 m. e E 614.127,882 m.;

deste, segue com azimute de 140°41'57" e distância de 483,94m., confrontando neste

trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 78, de coordenadas N

8.309.092,275 m. e E 614.434,407 m.; deste, segue com azimute de 139°56'25" e

distância de 882,71m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul,

até o vértice 79, de coordenadas N 8.308.416,674 m. e E 615.002,502 m.; deste,

segue com azimute de 140°18'37" e distância de 386, 30m., confrontando neste trecho

com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 80, de coordenadas N 8.308.119,414

m. e E 615.249,202 m.; deste, segue com azimute de 140°43'10" e distância de

270,93m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice

81, de coordenadas N 8.307.909,699 m. e E 615.420,733 m.; deste, segue com

azimute de 140°14'37" e distância de 180,35m., conf rontando neste trecho com

Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 82, de coordenadas N 8.307.771,053 m. e
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E 615.536,070 m.; deste, segue com azimute de 140°3 0'41" e distância de 311,42m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 83, de

coordenadas N 8.307.530,717 m. e E 615.734,108 m.; deste, segue com azimute de

145°27'27" e distância de 203,56m., confrontando ne ste trecho com Reserva

Biológica Serra Azul, até o vértice 84, de coordenadas N 8.307.363,045 m. e E

615.849,529 m.; deste, segue com azimute de 157°36' 09" e distância de 81,52m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 85, de

coordenadas N 8.307.287,674 m. e E 615.880,591 m.; deste, segue com azimute de

164°20'56" e distância de 64,96m., confrontando nes te trecho com Reserva Biológica

Serra Azul, até o vértice 86, de coordenadas N 8.307.225,122 m. e E 615.898,116 m.;

deste, segue com azimute de 170°11'15" e distância de 58,71m., confrontando neste

trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 87, de coordenadas N

8.307.167,269 m. e E 615.908,122 m.; deste, segue com azimute de 176°11'16" e

distância de 60,81m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul,

até o vértice 88, de coordenadas N 8.307.106,596 m. e E 615.912,165 m.; deste,

segue com azimute de 179°50'30" e distância de 60,0 9m., confrontando neste trecho

com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 89, de coordenadas N 8.307.046,508

m. e E 615.912,331 m.; deste, segue com azimute de 183°57'25" e distância de

22,46m., confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice

90, de coordenadas N 8.307.024,100 m. e E 615.910,781 m.; deste, segue com

azimute de 188°33'44" e distância de 102,09m., conf rontando neste trecho com

Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 91, de coordenadas N 8.306.923,146 m. e

E 615.895,581 m.; deste, segue com azimute de 198°0 8'45" e distância de 109,11m.,

confrontando neste trecho com Reserva Biológica Serra Azul, até o vértice 92, de

coordenadas N 8.306.819,462 m. e E 615.861,600 m.; deste, segue com azimute de

205°12'46" e distância de 73,47m., confrontando nes te trecho com Reserva Biológica

Serra Azul, até o vértice 93, de coordenadas N 8.306.752,987 m. e E 615.830,301 m.;

deste, segue com azimute de 256°49'10" e distância de 487,22m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 94, de coordenadas N 8.306.641,889 m.

e E 615.355,912 m.; deste, segue com azimute de 257°11'13" e distância de 12,66m.,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 95, de coordenadas
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N 8.306.639,082 m. e E 615.343,570 m.; deste, segue com azimute de 290°38'01" e

distância de 72,10m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o

vértice 96, de coordenadas N 8.306.664,491 m. e E 615.276,091 m.; deste, segue

com azimute de 13°32'27" e distância de 57,74m., co nfrontando neste trecho com

José Emod Wolinsk, até o vértice 97, de coordenadas N 8.306.720,630 m. e E

615.289,611 m.; deste, segue com azimute de 335°32' 53" e distância de 25,95m.,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 98, de coordenadas

N 8.306.744,256 m. e E 615.278,868 m.; deste, segue com azimute de 24°19'43" e

distância de 60,40m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o

vértice 99, de coordenadas N 8.306.799,295 m. e E 615.303,752 m.; deste, segue

com azimute de 324°13'07" e distância de 30,92m., c onfrontando neste trecho com

José Emod Wolinsk, até o vértice 100, de coordenadas N 8.306.824,378 m. e E

615.285,674 m.; deste, segue com azimute de 356°28' 21" e distância de 44,94m.,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 101, de

coordenadas N 8.306.869,232 m. e E 615.282,909 m.; deste, segue com azimute de

321°59'39" e distância de 29,10m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 102, de coordenadas N 8.306.892,165 m. e E 615.264,988 m.;

deste, segue com azimute de 11°04'52" e distância d e 31,56m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 103, de coordenadas N 8.306.923,138

m. e E 615.271,054 m.; deste, segue com azimute de 48°23'00" e distância de

58,67m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 104, de

coordenadas N 8.306.962,105 m. e E 615.314,918 m.; deste, segue com azimute de

317°59'11" e distância de 50,11m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 105, de coordenadas N 8.306.999,334 m. e E 615.281,381 m.;

deste, segue com azimute de 247°58'11" e distância de 27,95m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 106, de coordenadas N 8.306.988,851

m. e E 615.255,474 m.; deste, segue com azimute de 155°12'57" e distância de

36,79m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 107, de

coordenadas N 8.306.955,446 m. e E 615.270,898 m.; deste, segue com azimute de

255°06'27" e distância de 50,64m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 108, de coordenadas N 8.306.942,431 m. e E 615.221,958 m.;
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deste, segue com azimute de 269°32'46" e distância de 72,07m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 109, de coordenadas N 8.306.941,860

m. e E 615.149,889 m.; deste, segue com azimute de 354°55'52" e distância de

44,89m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 110, de

coordenadas N 8.306.986,572 m. e E 615.145,923 m.; deste, segue com azimute de

259°05'38" e distância de 46,92m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 111, de coordenadas N 8.306.977,695 m. e E 615.099,852 m.;

deste, segue com azimute de 55°14'50" e distância d e 70,30m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 112, de coordenadas N 8.307.017,770

m. e E 615.157,614 m.; deste, segue com azimute de 36°45'11" e distância de

102,79m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 113, de

coordenadas N 8.307.100,129 m. e E 615.219,121 m.; deste, segue com azimute de

319°10'25" e distância de 23,03m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 114, de coordenadas N 8.307.117,553 m. e E 615.204,067 m.;

deste, segue com azimute de 268°49'08" e distância de 18,10m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 115, de coordenadas N 8.307.117,180

m. e E 615.185,975 m.; deste, segue com azimute de 241°06'58" e distância de

109,74m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 116, de

coordenadas N 8.307.064,172 m. e E 615.089,887 m.; deste, segue com azimute de

276°49'06" e distância de 55,72m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 117, de coordenadas N 8.307.070,787 m. e E 615.034,563 m.;

deste, segue com azimute de 312°00'50" e distância de 10,57m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 118, de coordenadas N 8.307.077,864

m. e E 615.026,707 m.; deste, segue com azimute de 44°54'15" e distância de

88,40m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 119, de

coordenadas N 8.307.140,474 m. e E 615.089,108 m.; deste, segue com azimute de

322°34'39" e distância de 64,58m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 120, de coordenadas N 8.307.191,760 m. e E 615.049,865 m.;

deste, segue com azimute de 9°56'29" e distância de  48,99m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 121, de coordenadas N 8.307.240,011

m. e E 615.058,322 m.; deste, segue com azimute de 318°23'56" e distância de
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45,79m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 122, de

coordenadas N 8.307.274,249 m. e E 615.027,923 m.; deste, segue com azimute de

239°45'25" e distância de 147,88m., confrontando ne ste trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 123, de coordenadas N 8.307.199,768 m. e E 614.900,173 m.;

deste, segue com azimute de 277°43'35" e distância de 59,81m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 124, de coordenadas N 8.307.207,809

m. e E 614.840,905 m.; deste, segue com azimute de 23°09'48" e distância de

83,38m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 125, de

coordenadas N 8.307.284,463 m. e E 614.873,701 m.; deste, segue com azimute de

318°11'57" e distância de 12,91m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 126, de coordenadas N 8.307.294,088 m. e E 614.865,095 m.;

deste, segue com azimute de 231°39'41" e distância de 136,86m., confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 127, de coordenadas N 8.307.209,195

m. e E 614.757,751 m.; deste, segue com azimute de 318°59'45" e distância de

47,23m., confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 128, de

coordenadas N 8.307.244,834 m. e E 614.726,766 m.; deste, segue com azimute de

300°19'00" e distância de 69,98m., confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 129, de coordenadas N 8.307.280,157 m. e E 614.666,358 m.;

deste, segue com azimute de 239°15'50" e distância de 37,48m., confrontando neste

trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice 130, de

coordenadas N 8.307.261,004 m. e E 614.634,147 m.; deste, segue com azimute de

344°33'25" e distância de 83,04m., confrontando nes te trecho com Jen Administração

e Participações Ltda, até o vértice 131, de coordenadas N 8.307.341,049 m. e E

614.612,034 m.; deste, segue com azimute de 46°45'5 5" e distância de 67,47m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

132, de coordenadas N 8.307.387,262 m. e E 614.661,186 m.; deste, segue com

azimute de 295°57'51" e distância de 58,77m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 133, de coordenadas N

8.307.412,991 m. e E 614.608,350 m.; deste, segue com azimute de 229°35'21" e

distância de 77,88m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 134, de coordenadas N 8.307.362,507 m. e E
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614.549,054 m.; deste, segue com azimute de 287°45' 19" e distância de 37,27m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

135, de coordenadas N 8.307.373,874 m. e E 614.513,555 m.; deste, segue com

azimute de 225°57'38" e distância de 56,26m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 136, de coordenadas N

8.307.334,764 m. e E 614.473,111 m.; deste, segue com azimute de 156°58'27" e

distância de 85,01m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 137, de coordenadas N 8.307.256,523 m. e E

614.506,364 m.; deste, segue com azimute de 271°51' 57" e distância de 62,75m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

138, de coordenadas N 8.307.258,566 m. e E 614.443,652 m.; deste, segue com

azimute de 307°42'48" e distância de 38,61m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 139, de coordenadas N

8.307.282,186 m. e E 614.413,106 m.; deste, segue com azimute de 222°47'12" e

distância de 63,17m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 140, de coordenadas N 8.307.235,827 m. e E

614.370,197 m.; deste, segue com azimute de 299°35' 22" e distância de 45,61m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

141, de coordenadas N 8.307.258,348 m. e E 614.330,536 m.; deste, segue com

azimute de 187°12'31" e distância de 32,69m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 142, de coordenadas N

8.307.225,916 m. e E 614.326,434 m.; deste, segue com azimute de 326°53'12" e

distância de 48,06m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 143, de coordenadas N 8.307.266,169 m. e E

614.300,180 m.; deste, segue com azimute de 47°52'5 3" e distância de 41,17m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

144, de coordenadas N 8.307.293,781 m. e E 614.330,719 m.; deste, segue com

azimute de 317°52'01" e distância de 120,47m., conf rontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 145, de coordenadas N

8.307.383,120 m. e E 614.249,901 m.; deste, segue com azimute de 10°31'44" e

distância de 86,98m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
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Participações Ltda, até o vértice 146, de coordenadas N 8.307.468,636 m. e E

614.265,795 m.; deste, segue com azimute de 223°19' 31" e distância de 91,70m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

147, de coordenadas N 8.307.401,930 m. e E 614.202,879 m.; deste, segue com

azimute de 142°33'55" e distância de 55,73m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 148, de coordenadas N

8.307.357,675 m. e E 614.236,757 m.; deste, segue com azimute de 216°06'13" e

distância de 49,89m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 149, de coordenadas N 8.307.317,367 m. e E

614.207,360 m.; deste, segue com azimute de 331°48' 29" e distância de 90,37m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

150, de coordenadas N 8.307.397,018 m. e E 614.164,666 m.; deste, segue com

azimute de 304°53'51" e distância de 63,95m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 151, de coordenadas N

8.307.433,605 m. e E 614.112,215 m.; deste, segue com azimute de 234°04'11" e

distância de 44,38m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 152, de coordenadas N 8.307.407,562 m. e E

614.076,278 m.; deste, segue com azimute de 358°24' 15" e distância de 79,82m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

153, de coordenadas N 8.307.487,349 m. e E 614.074,055 m.; deste, segue com

azimute de 208°36'34" e distância de 50,29m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 154, de coordenadas N

8.307.443,195 m. e E 614.049,972 m.; deste, segue com azimute de 240°39'28" e

distância de 66,78m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 155, de coordenadas N 8.307.410,472 m. e E

613.991,761 m.; deste, segue com azimute de 338°16' 14" e distância de 85,21m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

156, de coordenadas N 8.307.489,628 m. e E 613.960,214 m.; deste, segue com

azimute de 203°40'09" e distância de 111,61m., conf rontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 157, de coordenadas N

8.307.387,407 m. e E 613.915,408 m.; deste, segue com azimute de 349°39'40" e
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distância de 101,89m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 158, de coordenadas N 8.307.487,646 m. e E

613.897,121 m.; deste, segue com azimute de 68°05'1 6" e distância de 48,28m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

159, de coordenadas N 8.307.505,665 m. e E 613.941,917 m.; deste, segue com

azimute de 39°32'14" e distância de 90,07m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 160, de coordenadas N

8.307.575,127 m. e E 613.999,253 m.; deste, segue com azimute de 305°59'52" e

distância de 62,17m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 161, de coordenadas N 8.307.611,669 m. e E

613.948,953 m.; deste, segue com azimute de 235°21' 16" e distância de 81,12m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

162, de coordenadas N 8.307.565,551 m. e E 613.882,215 m.; deste, segue com

azimute de 304°08'35" e distância de 96,73m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 163, de coordenadas N

8.307.619,840 m. e E 613.802,160 m.; deste, segue com azimute de 39°28'16" e

distância de 77,58m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 164, de coordenadas N 8.307.679,729 m. e E

613.851,478 m.; deste, segue com azimute de 276°34' 10" e distância de 45,24m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

165, de coordenadas N 8.307.684,905 m. e E 613.806,534 m.; deste, segue com

azimute de 235°43'21" e distância de 54,63m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 166, de coordenadas N

8.307.654,135 m. e E 613.761,389 m.; deste, segue com azimute de 308°20'45" e

distância de 47,24m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 167, de coordenadas N 8.307.683,441 m. e E

613.724,342 m.; deste, segue com azimute de 19°58'3 7" e distância de 131,58m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

168, de coordenadas N 8.307.807,100 m. e E 613.769,294 m.; deste, segue com

azimute de 236°53'56" e distância de 91,91m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 169, de coordenadas N
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8.307.756,905 m. e E 613.692,298 m.; deste, segue com azimute de 161°53'30" e

distância de 71,03m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 170, de coordenadas N 8.307.689,390 m. e E

613.714,376 m.; deste, segue com azimute de 250°41' 26" e distância de 78,11m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

171, de coordenadas N 8.307.663,562 m. e E 613.640,662 m.; deste, segue com

azimute de 358°29'48" e distância de 126,16m., conf rontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 172, de coordenadas N

8.307.789,675 m. e E 613.637,352 m.; deste, segue com azimute de 204°32'50" e

distância de 116,49m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 173, de coordenadas N 8.307.683,713 m. e E

613.588,957 m.; deste, segue com azimute de 236°21' 31" e distância de 102,21m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

174, de coordenadas N 8.307.627,090 m. e E 613.503,866 m.; deste, segue com

azimute de 353°49'40" e distância de 59,12m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 175, de coordenadas N

8.307.685,864 m. e E 613.497,510 m.; deste, segue com azimute de 34°58'19" e

distância de 129,74m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 176, de coordenadas N 8.307.792,176 m. e E

613.571,873 m.; deste, segue com azimute de 231°52' 05" e distância de 85,62m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

177, de coordenadas N 8.307.739,310 m. e E 613.504,528 m.; deste, segue com

azimute de 334°46'07" e distância de 109,51m., conf rontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 178, de coordenadas N

8.307.838,373 m. e E 613.457,846 m.; deste, segue com azimute de 15°20'14" e

distância de 84,12m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 179, de coordenadas N 8.307.919,495 m. e E

613.480,095 m.; deste, segue com azimute de 123°13' 33" e distância de 93,68m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

180, de coordenadas N 8.307.868,165 m. e E 613.558,458 m.; deste, segue com

azimute de 72°13'06" e distância de 71,47m., confro ntando neste trecho com Jen
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Administração e Participações Ltda, até o vértice 181, de coordenadas N

8.307.889,990 m. e E 613.626,510 m.; deste, segue com azimute de 291°42'32" e

distância de 103,99m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 182, de coordenadas N 8.307.928,453 m. e E

613.529,900 m.; deste, segue com azimute de 321°22' 01" e distância de 106,27m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

183, de coordenadas N 8.308.011,466 m. e E 613.463,553 m.; deste, segue com

azimute de 207°34'18" e distância de 65,50m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 184, de coordenadas N

8.307.953,407 m. e E 613.433,237 m.; deste, segue com azimute de 284°56'35" e

distância de 46,08m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 185, de coordenadas N 8.307.965,290 m. e E

613.388,712 m.; deste, segue com azimute de 346°29' 32" e distância de 74,87m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

186, de coordenadas N 8.308.038,085 m. e E 613.371,225 m.; deste, segue com

azimute de 82°46'39" e distância de 108,59m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 187, de coordenadas N

8.308.051,738 m. e E 613.478,958 m.; deste, segue com azimute de 316°46'23" e

distância de 104,74m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 188, de coordenadas N 8.308.128,059 m. e E

613.407,220 m.; deste, segue com azimute de 259°57' 03" e distância de 22,70m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

189, de coordenadas N 8.308.124,098 m. e E 613.384,868 m.; deste, segue com

azimute de 282°38'23" e distância de 89,59m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 190, de coordenadas N

8.308.143,701 m. e E 613.297,454 m.; deste, segue com azimute de 37°21'13" e

distância de 115,17m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 191, de coordenadas N 8.308.235,251 m. e E

613.367,332 m.; deste, segue com azimute de 253°04' 18" e distância de 101,36m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

192, de coordenadas N 8.308.205,738 m. e E 613.270,365 m.; deste, segue com
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azimute de 357°58'07" e distância de 69,23m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 193, de coordenadas N

8.308.274,929 m. e E 613.267,911 m.; deste, segue com azimute de 55°16'10" e

distância de 103,03m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 194, de coordenadas N 8.308.333,629 m. e E

613.352,588 m.; deste, segue com azimute de 303°50' 41" e distância de 85,86m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

195, de coordenadas N 8.308.381,451 m. e E 613.281,273 m.; deste, segue com

azimute de 28°04'32" e distância de 117,92m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 196, de coordenadas N

8.308.485,492 m. e E 613.336,769 m.; deste, segue com azimute de 242°42'44" e

distância de 82,73m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 197, de coordenadas N 8.308.447,564 m. e E

613.263,246 m.; deste, segue com azimute de 339°30' 19" e distância de 83,95m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

198, de coordenadas N 8.308.526,196 m. e E 613.233,855 m.; deste, segue com

azimute de 68°15'24" e distância de 60,79m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 199, de coordenadas N

8.308.548,716 m. e E 613.290,321 m.; deste, segue com azimute de 311°10'42" e

distância de 52,87m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 200, de coordenadas N 8.308.583,523 m. e E

613.250,531 m.; deste, segue com azimute de 347°52' 56" e distância de 51,41m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

201, de coordenadas N 8.308.633,787 m. e E 613.239,739 m.; deste, segue com

azimute de 233°02'22" e distância de 65,13m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 202, de coordenadas N

8.308.594,628 m. e E 613.187,699 m.; deste, segue com azimute de 345°51'17" e

distância de 49,93m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 203, de coordenadas N 8.308.643,044 m. e E

613.175,497 m.; deste, segue com azimute de 280°59' 50" e distância de 124,88m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice
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204, de coordenadas N 8.308.666,867 m. e E 613.052,907 m.; deste, segue com

azimute de 49°49'45" e distância de 60,85m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 205, de coordenadas N

8.308.706,121 m. e E 613.099,406 m.; deste, segue com azimute de 265°38'32" e

distância de 80,35m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 206, de coordenadas N 8.308.700,016 m. e E

613.019,293 m.; deste, segue com azimute de 243°31' 00" e distância de 61,54m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

207, de coordenadas N 8.308.672,571 m. e E 612.964,207 m.; deste, segue com

azimute de 314°08'20" e distância de 62,71m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 208, de coordenadas N

8.308.716,243 m. e E 612.919,202 m.; deste, segue com azimute de 246°53'54" e

distância de 67,62m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 209, de coordenadas N 8.308.689,710 m. e E

612.857,001 m.; deste, segue com azimute de 342°42' 08" e distância de 81,67m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

210, de coordenadas N 8.308.767,685 m. e E 612.832,718 m.; deste, segue com

azimute de 106°06'52" e distância de 45,87m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 211, de coordenadas N

8.308.754,954 m. e E 612.876,784 m.; deste, segue com azimute de 44°57'55" e

distância de 109,83m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 212, de coordenadas N 8.308.832,661 m. e E

612.954,397 m.; deste, segue com azimute de 297°31' 43" e distância de 58,78m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

213, de coordenadas N 8.308.859,828 m. e E 612.902,273 m.; deste, segue com

azimute de 44°07'30" e distância de 83,03m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 214, de coordenadas N

8.308.919,432 m. e E 612.960,084 m.; deste, segue com azimute de 338°07'43" e

distância de 105,94m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 215, de coordenadas N 8.309.017,749 m. e E

612.920,618 m.; deste, segue com azimute de 269°59' 17" e distância de 81,00m.,
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confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

216, de coordenadas N 8.309.017,732 m. e E 612.839,619 m.; deste, segue com

azimute de 188°56'02" e distância de 42,96m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 217, de coordenadas N

8.308.975,296 m. e E 612.832,948 m.; deste, segue com azimute de 107°59'04" e

distância de 65,75m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 218, de coordenadas N 8.308.954,995 m. e E

612.895,486 m.; deste, segue com azimute de 219°06' 51" e distância de 54,28m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

219, de coordenadas N 8.308.912,879 m. e E 612.861,242 m.; deste, segue com

azimute de 324°04'27" e distância de 50,91m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 220, de coordenadas N

8.308.954,101 m. e E 612.831,374 m.; deste, segue com azimute de 240°52'13" e

distância de 44,38m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 221, de coordenadas N 8.308.932,499 m. e E

612.792,610 m.; deste, segue com azimute de 0°05'18 " e distância de 49,93m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

222, de coordenadas N 8.308.982,432 m. e E 612.792,687 m.; deste, segue com

azimute de 300°23'24" e distância de 49,21m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 223, de coordenadas N

8.309.007,325 m. e E 612.750,241 m.; deste, segue com azimute de 223°27'41" e

distância de 69,94m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 224, de coordenadas N 8.308.956,560 m. e E

612.702,132 m.; deste, segue com azimute de 8°10'38 " e distância de 69,84m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

225, de coordenadas N 8.309.025,692 m. e E 612.712,066 m.; deste, segue com

azimute de 278°35'03" e distância de 60,67m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 226, de coordenadas N

8.309.034,748 m. e E 612.652,074 m.; deste, segue com azimute de 340°09'52" e

distância de 157,02m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 227, de coordenadas N 8.309.182,449 m. e E
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612.598,795 m.; deste, segue com azimute de 195°15' 59" e distância de 35,65m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

228, de coordenadas N 8.309.148,060 m. e E 612.589,409 m.; deste, segue com

azimute de 253°42'44" e distância de 89,76m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 229, de coordenadas N

8.309.122,886 m. e E 612.503,253 m.; deste, segue com azimute de 37°10'56" e

distância de 88,54m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 230, de coordenadas N 8.309.193,428 m. e E

612.556,763 m.; deste, segue com azimute de 278°20' 39" e distância de 109,50 m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

231, de coordenadas N 8.309.209,319 m. e E 612.448,418 m.; deste, segue com

azimute de 156°33'01" e distância de 97,41m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 232, de coordenadas N

8.309.119,951 m. e E 612.487,183 m.; deste, segue com azimute de 295°52'11" e

distância de 119,41m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 233, de coordenadas N 8.309.172,055 m. e E

612.379,735 m.; deste, segue com azimute de 227°13' 33" e distância de 62,70m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

234, de coordenadas N 8.309.129,472 m. e E 612.333,708 m.; deste, segue com

azimute de 318°23'23" e distância de 59,77m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 235, de coordenadas N

8.309.174,163 m. e E 612.294,015 m.; deste, segue com azimute de 179°33'07" e

distância de 115,37m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 236, de coordenadas N 8.309.058,798 m. e E

612.294,917 m.; deste, segue com azimute de 266°54' 42" e distância de 65,97m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

237, de coordenadas N 8.309.055,244 m. e E 612.229,046 m.; deste, segue com

azimute de 331°48'56" e distância de 76,15m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 238, de coordenadas N

8.309.122,362 m. e E 612.193,081 m.; deste, segue com azimute de 283°16'17" e

distância de 124,79m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
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Participações Ltda, até o vértice 239, de coordenadas N 8.309.151,009 m. e E

612.071,625 m.; deste, segue com azimute de 8°57'30 " e distância de 29,76m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

240, de coordenadas N 8.309.180,405 m. e E 612.076,259 m.; deste, segue com

azimute de 281°57'13" e distância de 11,99m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 241, de coordenadas N

8.309.182,889 m. e E 612.064,526 m.; deste, segue com azimute de 303°03'30" e

distância de 40,55m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 242, de coordenadas N 8.309.205,011 m. e E

612.030,537 m.; deste, segue com azimute de 41°27'4 3" e distância de 151,58m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

243, de coordenadas N 8.309.318,607 m. e E 612.130,904 m.; deste, segue com

azimute de 295°21'04" e distância de 92,12m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 244, de coordenadas N

8.309.358,049 m. e E 612.047,656 m.; deste, segue com azimute de 355°13'18" e

distância de 57,12m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 245, de coordenadas N 8.309.414,970 m. e E

612.042,898 m.; deste, segue com azimute de 280°36' 57" e distância de 42,76m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

246, de coordenadas N 8.309.422,848 m. e E 612.000,866 m.; deste, segue com

azimute de 200°18'13" e distância de 90,09m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 247, de coordenadas N

8.309.338,355 m. e E 611.969,605 m.; deste, segue com azimute de 298°46'17" e

distância de 117,11m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 248, de coordenadas N 8.309.394,720 m. e E

611.866,956 m.; deste, segue com azimute de 181°13' 14" e distância de 95,12m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

249, de coordenadas N 8.309.299,622 m. e E 611.864,930 m.; deste, segue com

azimute de 237°49'01" e distância de 96,88m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 250, de coordenadas N

8.309.248,020 m. e E 611.782,934 m.; deste, segue com azimute de 270°59'10" e
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distância de 139,73m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 251, de coordenadas N 8.309.250,425 m. e E

611.643,225 m.; deste, segue com azimute de 348°28' 46" e distância de 110,06m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

252, de coordenadas N 8.309.358,268 m. e E 611.621,244 m.; deste, segue com

azimute de 283°47'40" e distância de 104,84m., conf rontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 253, de coordenadas N

8.309.383,265 m. e E 611.519,431 m.; deste, segue com azimute de 5°28'51" e

distância de 127,30 m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 254, de coordenadas N 8.309.509,987 m. e E

611.531,590 m.; deste, segue com azimute de 14°17'3 6" e distância de 125,45m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

255, de coordenadas N 8.309.631,550 m. e E 611.562,561 m.; deste, segue com

azimute de 320°26'43" e distância de 105,51m., conf rontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 256, de coordenadas N

8.309.712,903 m. e E 611.495,368 m.; deste, segue com azimute de 328°53'45" e

distância de 202,44m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 257, de coordenadas N 8.309.886,234 m. e E

611.390,791 m.; deste, segue com azimute de 249°39' 55" e distância de 67,96m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

258, de coordenadas N 8.309.862,617 m. e E 611.327,065 m.; deste, segue com

azimute de 279°13'29" e distância de 4,92m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 259, de coordenadas N

8.309.863,405 m. e E 611.322,213 m.; deste, segue com azimute de 323°26'33" e

distância de 54,41m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 260, de coordenadas N 8.309.907,114 m. e E

611.289,802 m.; deste, segue com azimute de 353°21' 44" e distância de 35,61m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

261, de coordenadas N 8.309.942,483 m. e E 611.285,686 m.; deste, segue com

azimute de 286°03'48" e distância de 94,07m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 262, de coordenadas N
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8.309.968,511 m. e E 611.195,292 m.; deste, segue com azimute de 285°04'52" e

distância de 29,62m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 263, de coordenadas N 8.309.976,217 m. e E

611.166,695 m.; deste, segue com azimute de 269°05' 34" e distância de 89,44m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

264, de coordenadas N 8.309.974,801 m. e E 611.077,267 m.; deste, segue com

azimute de 10°02'17" e distância de 64,84m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 265, de coordenadas N

8.310.038,644 m. e E 611.088,568 m.; deste, segue com azimute de 333°33'16" e

distância de 25,27m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 266, de coordenadas N 8.310.061,274 m. e E

611.077,312 m.; deste, segue com azimute de 277°52' 20" e distância de 173,25m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

267, de coordenadas N 8.310.085,003 m. e E 610.905,697 m.; deste, segue com

azimute de 219°48'03" e distância de 95,63m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 268, de coordenadas N

8.310.011,530 m. e E 610.844,480 m.; deste, segue com azimute de 290°02'35" e

distância de 86,39m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 269, de coordenadas N 8.310.041,138 m. e E

610.763,322 m.; deste, segue com azimute de 56°21'2 8" e distância de 44,81m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

270, de coordenadas N 8.310.065,961 m. e E 610.800,624 m.; deste, segue com

azimute de 0°01'53" e distância de 41,83m., confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 271, de coordenadas N

8.310.107,792 m. e E 610.800,647 m.; deste, segue com azimute de 320°49'21" e

distância de 43,83m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 272, de coordenadas N 8.310.141,767 m. e E

610.772,960 m.; deste, segue com azimute de 280°05' 51" e distância de 103,89m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

273, de coordenadas N 8.310.159,982 m. e E 610.670,677 m.; deste, segue com

azimute de 318°44'27" e distância de 13,31m., confr ontando neste trecho com Jen
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Administração e Participações Ltda, até o vértice 274, de coordenadas N

8.310.169,987 m. e E 610.661,900 m.; deste, segue com azimute de 22°35'45" e

distância de 61,47m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 275, de coordenadas N 8.310.226,737 m. e E

610.685,518 m.; deste, segue com azimute de 4°29'32 " e distância de 115,41m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

276, de coordenadas N 8.310.341,790 m. e E 610.694,557 m.; deste, segue com

azimute de 107°33'38" e distância de 59,65m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 277, de coordenadas N

8.310.323,793 m. e E 610.751,427 m.; deste, segue com azimute de 130°24'14" e

distância de 49,55m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 278, de coordenadas N 8.310.291,677 m. e E

610.789,158 m.; deste, segue com azimute de 11°58'2 2" e distância de 56,68m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

279, de coordenadas N 8.310.347,124 m. e E 610.800,916 m.; deste, segue com

azimute de 334°23'30" e distância de 50,84m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 280, de coordenadas N

8.310.392,970 m. e E 610.778,942 m.; deste, segue com azimute de 283°01'34" e

distância de 36,63m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 281, de coordenadas N 8.310.401,227 m. e E

610.743,251 m.; deste, segue com azimute de 231°31' 16" e distância de 24,82m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

282, de coordenadas N 8.310.385,781 m. e E 610.723,818 m.; deste, segue com

azimute de 276°53'02" e distância de 33,14m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 283, de coordenadas N

8.310.389,753 m. e E 610.690,917 m.; deste, segue com azimute de 298°33'47" e

distância de 95,90m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 284, de coordenadas N 8.310.435,605 m. e E

610.606,689 m.; deste, segue com azimute de 33°12'2 5" e distância de 96,12m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

285, de coordenadas N 8.310.516,032 m. e E 610.659,333 m.; deste, segue com
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azimute de 44°42'18" e distância de 69,36m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 286, de coordenadas N

8.310.565,331 m. e E 610.708,127 m.; deste, segue com azimute de 306°32'51" e

distância de 91,31m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 287, de coordenadas N 8.310.619,708 m. e E

610.634,768 m.; deste, segue com azimute de 259°39' 06" e distância de 63,88m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

288, de coordenadas N 8.310.608,233 m. e E 610.571,926 m.; deste, segue com

azimute de 349°49'10" e distância de 18,94m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 289, de coordenadas N

8.310.626,871 m. e E 610.568,579 m.; deste, segue com azimute de 62°38'28" e

distância de 69,07m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 290, de coordenadas N 8.310.658,614 m. e E

610.629,925 m.; deste, segue com azimute de 37°36'5 8" e distância de 14,42m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

291, de coordenadas N 8.310.670,037 m. e E 610.638,727 m.; deste, segue com

azimute de 315°39'02" e distância de 9,90m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 292, de coordenadas N

8.310.677,119 m. e E 610.631,804 m.; deste, segue com azimute de 279°23'50" e

distância de 101,41m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 293, de coordenadas N 8.310.693,677 m. e E

610.531,756 m.; deste, segue com azimute de 25°37'4 7" e distância de 89,30 m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

294, de coordenadas N 8.310.774,195 m. e E 610.570,385 m.; deste, segue com

azimute de 282°19'29" e distância de 87,80m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 295, de coordenadas N

8.310.792,935 m. e E 610.484,613 m.; deste, segue com azimute de 242°18'32" e

distância de 23,30m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 296, de coordenadas N 8.310.782,107 m. e E

610.463,981 m.; deste, segue com azimute de 222°13' 50" e distância de 56,73m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice
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297, de coordenadas N 8.310.740,105 m. e E 610.425,855 m.; deste, segue com

azimute de 274°06'57" e distância de 21,99m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 298, de coordenadas N

8.310.741,683 m. e E 610.403,925 m.; deste, segue com azimute de 6°21'23" e

distância de 66,09m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 299, de coordenadas N 8.310.807,368 m. e E

610.411,242 m.; deste, segue com azimute de 293°26' 33" e distância de 37,40m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

300, de coordenadas N 8.310.822,246 m. e E 610.376,931 m.; deste, segue com

azimute de 257°54'34" e distância de 35,37m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 301, de coordenadas N

8.310.814,837 m. e E 610.342,343 m.; deste, segue com azimute de 230°02'47" e

distância de 37,69m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 302, de coordenadas N 8.310.790,636 m. e E

610.313,454 m.; deste, segue com azimute de 314°26' 59" e distância de 23,49m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

303, de coordenadas N 8.310.807,085 m. e E 610.296,686 m.; deste, segue com

azimute de 31°00'51" e distância de 98,63m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 304, de coordenadas N

8.310.891,618 m. e E 610.347,507 m.; deste, segue com azimute de 258°29'10" e

distância de 41,30m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 305, de coordenadas N 8.310.883,375 m. e E

610.307,042 m.; deste, segue com azimute de 326°37' 29" e distância de 31,81m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

306, de coordenadas N 8.310.909,937 m. e E 610.289,544 m.; deste, segue com

azimute de 209°56'01" e distância de 56,92m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 307, de coordenadas N

8.310.860,606 m. e E 610.261,139 m.; deste, segue com azimute de 295°24'18" e

distância de 28,50m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 308, de coordenadas N 8.310.872,832 m. e E

610.235,397 m.; deste, segue com azimute de 38°25'1 0" e distância de 97,40m.,
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confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

309, de coordenadas N 8.310.949,146 m. e E 610.295,925 m.; deste, segue com

azimute de 104°05'32" e distância de 41,63m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 310, de coordenadas N

8.310.939,009 m. e E 610.336,305 m.; deste, segue com azimute de 357°37'35" e

distância de 81,35m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 311, de coordenadas N 8.311.020,290 m. e E

610.332,936 m.; deste, segue com azimute de 20°10'1 4" e distância de 45,59m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

312, de coordenadas N 8.311.063,086 m. e E 610.348,657 m.; deste, segue com

azimute de 301°10'20" e distância de 29,35m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 313, de coordenadas N

8.311.078,279 m. e E 610.323,543 m.; deste, segue com azimute de 291°26'17" e

distância de 60,03m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 314, de coordenadas N 8.311.100,221 m. e E

610.267,663 m.; deste, segue com azimute de 193°32' 05" e distância de 67,16m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

315, de coordenadas N 8.311.034,929 m. e E 610.251,946 m.; deste, segue com

azimute de 287°21'14" e distância de 10,66m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 316, de coordenadas N

8.311.038,109 m. e E 610.241,770 m.; deste, segue com azimute de 316°39'38" e

distância de 116,00m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 317, de coordenadas N 8.311.122,478 m. e E

610.162,155 m.; deste, segue com azimute de 285°46' 43" e distância de 110,55m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

318, de coordenadas N 8.311.152,539 m. e E 610.055,771 m.; deste, segue com

azimute de 255°28'06" e distância de 61,89m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 319, de coordenadas N

8.311.137,011 m. e E 609.995,865 m.; deste, segue com azimute de 42°04'13" e

distância de 113,80m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 320, de coordenadas N 8.311.221,491 m. e E
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610.072,119 m.; deste, segue com azimute de 328°12' 51" e distância de 14,93m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

321, de coordenadas N 8.311.234,183 m. e E 610.064,254 m.; deste, segue com

azimute de 356°13'41" e distância de 13,53m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 322, de coordenadas N

8.311.247,683 m. e E 610.063,364 m.; deste, segue com azimute de 34°03'00" e

distância de 33,55m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 323, de coordenadas N 8.311.275,482 m. e E

610.082,150 m.; deste, segue com azimute de 273°11' 25" e distância de 45,88m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

324, de coordenadas N 8.311.278,035 m. e E 610.036,346 m.; deste, segue com

azimute de 281°00'07" e distância de 47,11m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 325, de coordenadas N

8.311.287,026 m. e E 609.990,100 m.; deste, segue com azimute de 237°47'16" e

distância de 57,35m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 326, de coordenadas N 8.311.256,457 m. e E

609.941,580 m.; deste, segue com azimute de 331°15' 17" e distância de 70,73m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

327, de coordenadas N 8.311.318,474 m. e E 609.907,563 m.; deste, segue com

azimute de 76°41'15" e distância de 84,13m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 328, de coordenadas N

8.311.337,847 m. e E 609.989,437 m.; deste, segue com azimute de 308°40'39" e

distância de 149,11m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 329, de coordenadas N 8.311.431,030 m. e E

609.873,032 m.; deste, segue com azimute de 197°22' 31" e distância de 77,63m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

330, de coordenadas N 8.311.356,938 m. e E 609.849,848 m.; deste, segue com

azimute de 330°51'56" e distância de 63,69m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 331, de coordenadas N

8.311.412,573 m. e E 609.818,838 m.; deste, segue com azimute de 264°42'31" e

distância de 49,85m., confrontando neste trecho com Jen Administração e
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Participações Ltda, até o vértice 332, de coordenadas N 8.311.407,976 m. e E

609.769,204 m.; deste, segue com azimute de 287°28' 20" e distância de 49,22m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

333, de coordenadas N 8.311.422,754 m. e E 609.722,255 m.; deste, segue com

azimute de 274°38'43" e distância de 45,67m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 334, de coordenadas N

8.311.426,453 m. e E 609.676,731 m.; deste, segue com azimute de 26°18'59" e

distância de 122,68m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 335, de coordenadas N 8.311.536,422 m. e E

609.731,120 m.; deste, segue com azimute de 272°14' 49" e distância de 65,93m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

336, de coordenadas N 8.311.539,007 m. e E 609.665,241 m.; deste, segue com

azimute de 253°02'13" e distância de 39,28m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 337, de coordenadas N

8.311.527,548 m. e E 609.627,674 m.; deste, segue com azimute de 300°07'01" e

distância de 75,74m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 338, de coordenadas N 8.311.565,554 m. e E

609.562,155 m.; deste, segue com azimute de 20°31'0 6" e distância de 43,07m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

339, de coordenadas N 8.311.605,891 m. e E 609.577,251 m.; deste, segue com

azimute de 235°58'52" e distância de 66,27m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 340, de coordenadas N

8.311.568,818 m. e E 609.522,327 m.; deste, segue com azimute de 242°42'43" e

distância de 10,06m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 341, de coordenadas N 8.311.564,204 m. e E

609.513,383 m.; deste, segue com azimute de 332°46' 30" e distância de 43,44m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

342, de coordenadas N 8.311.602,833 m. e E 609.493,509 m.; deste, segue com

azimute de 70°58'44" e distância de 54,19m., confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 343, de coordenadas N

8.311.620,494 m. e E 609.544,739 m.; deste, segue com azimute de 337°03'10" e
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distância de 103,12m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 344, de coordenadas N 8.311.715,452 m. e E

609.504,535 m.; deste, segue com azimute de 286°43' 08" e distância de 86,58m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

345, de coordenadas N 8.311.740,360 m. e E 609.421,612 m.; deste, segue com

azimute de 279°24'43" e distância de 26,99m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 346, de coordenadas N

8.311.744,774 m. e E 609.394,984 m.; deste, segue com azimute de 305°54'24" e

distância de 61,32m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 347, de coordenadas N 8.311.780,738 m. e E

609.345,314 m.; deste, segue com azimute de 189°31' 20" e distância de 37,36m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

348, de coordenadas N 8.311.743,890 m. e E 609.339,133 m.; deste, segue com

azimute de 302°48'01" e distância de 70,89m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 349, de coordenadas N

8.311.782,294 m. e E 609.279,542 m.; deste, segue com azimute de 68°47'49" e

distância de 41,68m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 350, de coordenadas N 8.311.797,370 m. e E

609.318,404 m.; deste, segue com azimute de 346°52' 46" e distância de 24,70m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

351, de coordenadas N 8.311.821,430 m. e E 609.312,796 m.; deste, segue com

azimute de 302°19'20" e distância de 38,15m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 352, de coordenadas N

8.311.841,830 m. e E 609.280,554 m.; deste, segue com azimute de 77°38'01" e

distância de 52,14m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 353, de coordenadas N 8.311.852,997 m. e E

609.331,487 m.; deste, segue com azimute de 332°34' 44" e distância de 32,60m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

354, de coordenadas N 8.311.881,932 m. e E 609.316,475 m.; deste, segue com

azimute de 238°29'49" e distância de 42,56m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 355, de coordenadas N
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8.311.859,692 m. e E 609.280,187 m.; deste, segue com azimute de 248°06'25" e

distância de 66,08m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 356, de coordenadas N 8.311.835,051 m. e E

609.218,869 m.; deste, segue com azimute de 4°40'33 " e distância de 99,54m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

357, de coordenadas N 8.311.934,255 m. e E 609.226,983 m.; deste, segue com

azimute de 340°12'37" e distância de 86,28m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 358, de coordenadas N

8.312.015,443 m. e E 609.197,770 m.; deste, segue com azimute de 274°40'22" e

distância de 41,26m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 359, de coordenadas N 8.312.018,804 m. e E

609.156,649 m.; deste, segue com azimute de 219°14' 23" e distância de 32,92m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

360, de coordenadas N 8.311.993,305 m. e E 609.135,823 m.; deste, segue com

azimute de 281°35'47" e distância de 18,37m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 361, de coordenadas N

8.311.996,997 m. e E 609.117,831 m.; deste, segue com azimute de 194°12'52" e

distância de 42,42m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 362, de coordenadas N 8.311.955,877 m. e E

609.107,415 m.; deste, segue com azimute de 243°57' 42" e distância de 26,46m.,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda, até o vértice

363, de coordenadas N 8.311.944,262 m. e E 609.083,641 m.; deste, segue com

azimute de 274°50'20" e distância de 40,46m., confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda, até o vértice 364, de coordenadas N

8.311.947,675 m. e E 609.043,325 m.; deste, segue com azimute de 14°14'19" e

distância de 16,28m., confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda, até o vértice 365, de coordenadas N 8.311.963,458 m. e E

609.047,330 m.; deste, segue com azimute de 291°11' 42" e distância de 29,71m.,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 366, de

coordenadas N 8.311.974,199 m. e E 609.019,631 m.; deste, segue com azimute de

218°53'40" e distância de 55,16m., confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-
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Pastoril S/A, até o vértice 367, de coordenadas N 8.311.931,268 m. e E 608.984,997

m.; deste, segue com azimute de 307°40'18" e distân cia de 35,82m., confrontando

neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 368, de coordenadas N

8.311.953,157 m. e E 608.956,647 m.; deste, segue com azimute de 22°12'43" e

distância de 71,52m., confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 369, de coordenadas N 8.312.019,367 m. e E 608.983,683 m.; deste, segue

com azimute de 88°21'26" e distância de 30,03m., co nfrontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 370, de coordenadas N 8.312.020,228 m. e E

609.013,704 m.; deste, segue com azimute de 345°19' 43" e distância de 51,58m.,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 371, de

coordenadas N 8.312.070,127 m. e E 609.000,640 m.; deste, segue com azimute de

241°50'58" e distância de 50,03m., confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 372, de coordenadas N 8.312.046,524 m. e E 608.956,529

m.; deste, segue com azimute de 27°35'49" e distânc ia de 43,55m., confrontando

neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 373, de coordenadas N

8.312.085,122 m. e E 608.976,705 m.; deste, segue com azimute de 250°35'06" e

distância de 38,53m., confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 374, de coordenadas N 8.312.072,314 m. e E 608.940,365 m.; deste, segue

com azimute de 9°10'24" e distância de 45,24m., con frontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 375, de coordenadas N 8.312.116,980 m. e E

608.947,578 m.; deste, segue com azimute de 264°29' 16" e distância de 79,08m.,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 376, de

coordenadas N 8.312.109,384 m. e E 608.868,868 m.; deste, segue com azimute de

295°50'00" e distância de 47,49m., confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 377, de coordenadas N 8.312.130,080 m. e E 608.826,120

m.; deste, segue com azimute de 27°02'00" e distânc ia de 85,10m., confrontando

neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 378, de coordenadas N

8.312.205,885 m. e E 608.864,800 m.; deste, segue com azimute de 345°10'05" e

distância de 58,88m., confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 379, de coordenadas N 8.312.262,802 m. e E 608.849,728 m.; deste, segue

com azimute de 315°29'44" e distância de 64,60m., c onfrontando neste trecho com
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Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 380, de coordenadas N 8.312.308,875 m. e E

608.804,445 m.; deste, segue com azimute de 238°41' 40" e distância de 47,06m.,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 381, de

coordenadas N 8.312.284,421 m. e E 608.764,234 m.; deste, segue com azimute de

346°06'56" e distância de 73,45m., confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 382, de coordenadas N 8.312.355,727 m. e E 608.746,608

m.; deste, segue com azimute de 84°36'07" e distânc ia de 108,09m., confrontando

neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 383, de coordenadas N

8.312.365,896 m. e E 608.854,222 m.; deste, segue com azimute de 346°15'07" e

distância de 107,72m., confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até

o vértice 384, de coordenadas N 8.312.470,529 m. e E 608.828,622 m.; deste, segue

com azimute de 304°52'21" e distância de 79,70m., c onfrontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 385, de coordenadas N 8.312.516,095 m. e E

608.763,238 m.; deste, segue com azimute de 80°52'0 2" e distância de 33,95m.,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 386, de

coordenadas N 8.312.521,484 m. e E 608.796,760 m.; deste, segue com azimute de

351°27'32" e distância de 40,31m., confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 387, de coordenadas N 8.312.561,342 m. e E 608.790,774

m.; deste, segue com azimute de 63°51'15" e distânc ia de 80,02m., confrontando

neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 388, de coordenadas N

8.312.596,602 m. e E 608.862,603 m.; deste, segue com azimute de 318°34'57" e

distância de 156,29m., confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até

o vértice 389, de coordenadas N 8.312.713,805 m. e E 608.759,211 m.; deste, segue

com azimute de 213°29'06" e distância de 70,64m., c onfrontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 390, de coordenadas N 8.312.654,888 m. e E

608.720,237 m.; deste, segue com azimute de 281°00' 53" e distância de 86,94m.,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 391, de

coordenadas N 8.312.671,499 m. e E 608.634,898 m.; deste, segue com azimute de

309°25'09" e distância de 124,13m., confrontando ne ste trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 392, de coordenadas N 8.312.750,321 m. e E 608.539,004

m.; deste, segue com azimute de 13°13'30" e distânc ia de 136,81m., confrontando
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neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 393, de coordenadas N

8.312.883,507 m. e E 608.570,304 m.; deste, segue com azimute de 315°11'33" e

distância de 81,04m., confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 394, de coordenadas N 8.312.941,005 m. e E 608.513,191 m.; deste, segue

com azimute de 215°13'33" e distância de 80,37m., c onfrontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 395, de coordenadas N 8.312.875,354 m. e E

608.466,835 m.; deste, segue com azimute de 328°05' 42" e distância de 235,54m.,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 396, de

coordenadas N 8.313.075,310 m. e E 608.342,349 m.; deste, segue com azimute de

293°17'02" e distância de 49,90m., confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 397, de coordenadas N 8.313.095,036 m. e E 608.296,510

m.; deste, segue com azimute de 43°36'01" e distânc ia de 106,18m., confrontando

neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 398, de coordenadas N

8.313.171,931 m. e E 608.369,737 m.; deste, segue com azimute de 319°24'45" e

distância de 38,89m., confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 399, de coordenadas N 8.313.201,461 m. e E 608.344,438 m.; deste, segue

com azimute de 255°52'06" e distância de 251,97m., confrontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 400, de coordenadas N 8.313.139,943 m. e E

608.100,096 m.; deste, segue com azimute de 319°15' 20" e distância de 119,29m.,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 401, de

coordenadas N 8.313.230,322 m. e E 608.022,236 m.; deste, segue com azimute de

31°58'22" e distância de 280,60m., confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 331, de coordenadas N 8.313.468,357 m. e E 608.170,819

m.; deste, segue com azimute de 66°59'11" e distânc ia de 1.974,14m., confrontando

neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 69, de coordenadas N

8.314.240,150 m. e E 609.987,837 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico

Brasileiro, a partir da RBMC de Brasília/DF, de coordenadas N 8234791,583m e E

191946,783m e da RBMC de Viçosa/MG, de coordenadas N 7702831,022m e E

721802,195m., e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao

Meridiano Central nº -45°00'00" WGr, tendo como dat um o SAD-69 (Brasil). Todos os
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azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Os polígonos acima descritos abrangem uma área de 3.183,6545ha.

ANEXO II

Limite atual da Reserva Biológica Estadual Serra Azul

Memorial Descritivo (Área da REBIO Serra Azul)

Imóvel: Reserva Biológica Estadual Serra Azul

Proprietário: Estado de Minas Gerais Município:Jaíba

Comarca: Manga UF: MG

Matrícula: Código do Incra:

Área (ha): 3.840,9491ha

Perímetro: 40.705,06

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 8.315.625,420

m. e E 610.096,450 m., deste, segue com azimute de 122°30'00" e distância de

1.895,94m., até o vértice 2, de coordenadas N 8.314.606,730 m. e E 611.695,470 m.;

deste, segue com azimute de 122°37'17" e distância de 2.212,87m., até o vértice 3,

de coordenadas N 8.313.413,800 m. e E 613.559,260 m.; deste, segue com azimute

de 213°27'04" e distância de 122,98m., até o vértic e 4, de coordenadas N

8.313.311,190 m. e E 613.491,470 m.; deste, segue com azimute de 123°16'57" e

distância de 1.657,74m., até o vértice 5, de coordenadas N 8.312.401,480 m. e E

614.877,300 m.; deste, segue com azimute de 123°01' 58" e distância de 794,54m.,

até o vértice 6, de coordenadas N 8.311.968,360 m. e E 615.543,410 m.; deste,

segue com azimute de 33°42'19" e distância de 1.435 ,59m., até o vértice 7, de

coordenadas N 8.313.162,630 m. e E 616.340,050 m.; deste, segue com azimute de

122°01'31" e distância de 1.319,48m., até o vértice  8, de coordenadas N

8.312.462,920 m. e E 617.458,720 m.; deste, segue com azimute de 32°54'49" e

distância de 286,30m., até o vértice 9, de coordenadas N 8.312.703,270 m. e E

617.614,290 m.; deste, segue com azimute de 187°47' 38" e distância de 1.391,06m.,

até o vértice 10, de coordenadas N 8.311.325,060 m. e E 617.425,650 m.; deste,

segue com azimute de 71°09'21" e distância de 112,9 1m., até o vértice 11, de

coordenadas N 8.311.361,530 m. e E 617.532,510 m.; deste, segue com azimute de

94°15'41" e distância de 235,77m., até o vértice 12 , de coordenadas N 8.311.344,010
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m. e E 617.767,630 m.; deste, segue com azimute de 75°10'53" e distância de

75,85m., até o vértice 13, de coordenadas N 8.311.363,410 m. e E 617.840,960 m.;

deste, segue com azimute de 90°52'18" e distância d e 114,37m., até o vértice 14, de

coordenadas N 8.311.361,670 m. e E 617.955,320 m.; deste, segue com azimute de

104°38'23" e distância de 36,84m., até o vértice 15 , de coordenadas N 8.311.352,360

m. e E 617.990,960 m.; deste, segue com azimute de 132°09'37" e distância de

59,80m., até o vértice 16, de coordenadas N 8.311.312,220 m. e E 618.035,290 m.;

deste, segue com azimute de 156°58'33" e distância de 60,83m., até o vértice 17, de

coordenadas N 8.311.256,240 m. e E 618.059,080 m.; deste, segue com azimute de

172°54'21" e distância de 147,93m., até o vértice 1 8, de coordenadas N

8.311.109,440 m. e E 618.077,350 m.; deste, segue com azimute de 158°32'17" e

distância de 187,98m., até o vértice 19, de coordenadas N 8.310.934,490 m. e E

618.146,130 m.; deste, segue com azimute de 155°40' 00" e distância de 129,31m.,

até o vértice 20, de coordenadas N 8.310.816,670 m. e E 618.199,410 m.; deste,

segue com azimute de 152°54'54" e distância de 121, 24m., até o vértice 21, de

coordenadas N 8.310.708,730 m. e E 618.254,610 m.; deste, segue com azimute de

145°31'52" e distância de 59,39m., até o vértice 22 , de coordenadas N 8.310.659,770

m. e E 618.288,220 m.; deste, segue com azimute de 151°41'53" e distância de

87,78m., até o vértice 23, de coordenadas N 8.310.582,480 m. e E 618.329,840 m.;

deste, segue com azimute de 137°18'07" e distância de 53,69m., até o vértice 24, de

coordenadas N 8.310.543,020 m. e E 618.366,250 m.; deste, segue com azimute de

126°26'22" e distância de 48,45m., até o vértice 25 , de coordenadas N 8.310.514,240

m. e E 618.405,230 m.; deste, segue com azimute de 134°37'58" e distância de

52,96m., até o vértice 26, de coordenadas N 8.310.477,030 m. e E 618.442,920 m.;

deste, segue com azimute de 138°09'35" e distância de 44,90m., até o vértice 27, de

coordenadas N 8.310.443,580 m. e E 618.472,870 m.; deste, segue com azimute de

170°56'06" e distância de 93,17m., até o vértice 29 , de coordenadas N 8.310.351,570

m. e E 618.487,550 m.; deste, segue com azimute de 136°03'42" e distância de

45,04m., até o vértice 30, de coordenadas N 8.310.319,140 m. e E 618.518,800 m.;

deste, segue com azimute de 154°03'57" e distância de 67,02m., até o vértice 31, de

coordenadas N 8.310.258,870 m. e E 618.548,110 m.; deste, segue com azimute de
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124°48'16" e distância de 23,53m., até o vértice 32 , de coordenadas N 8.310.245,440

m. e E 618.567,430 m.; deste, segue com azimute de 97°19'26" e distância de

95,08m., até o vértice 33, de coordenadas N 8.310.233,320 m. e E 618.661,730 m.;

deste, segue com azimute de 143°47'12" e distância de 124,43m., até o vértice 34, de

coordenadas N 8.310.132,930 m. e E 618.735,240 m.; deste, segue com azimute de

165°28'41" e distância de 36,05m., até o vértice 35 , de coordenadas N 8.310.098,030

m. e E 618.744,280 m.; deste, segue com azimute de 147°37'25" e distância de

90,72m., até o vértice 36, de coordenadas N 8.310.021,410 m. e E 618.792,860 m.;

deste, segue com azimute de 151°02'50" e distância de 141,92m., até o vértice 37, de

coordenadas N 8.309.897,230 m. e E 618.861,560 m.; deste, segue com azimute de

146°44'50" e distância de 118,81m., até o vértice 3 8, de coordenadas N

8.309.797,870 m. e E 618.926,710 m.; deste, segue com azimute de 138°44'28" e

distância de 51,04m., até o vértice 39, de coordenadas N 8.309.759,500 m. e E

618.960,370 m.; deste, segue com azimute de 134°52' 22" e distância de 101,82m.,

até o vértice 40, de coordenadas N 8.309.687,660 m. e E 619.032,530 m.; deste,

segue com azimute de 156°52'43" e distância de 37,0 8m., até o vértice 41, de

coordenadas N 8.309.653,560 m. e E 619.047,090 m.; deste, segue com azimute de

125°00'55" e distância de 74,96m., até o vértice 42 , de coordenadas N 8.309.610,550

m. e E 619.108,480 m.; deste, segue com azimute de 141°56'42" e distância de

38,77m., até o vértice 43, de coordenadas N 8.309.580,020 m. e E 619.132,380 m.;

deste, segue com azimute de 124°33'59" e distância de 46,43m., até o vértice 44, de

coordenadas N 8.309.553,680 m. e E 619.170,610 m.; deste, segue com azimute de

143°59'34" e distância de 27,23m., até o vértice 45 , de coordenadas N 8.309.531,650

m. e E 619.186,620 m.; deste, segue com azimute de 160°28'06" e distância de

31,88m., até o vértice 46, de coordenadas N 8.309.501,600 m. e E 619.197,280 m.;

deste, segue com azimute de 134°20'19" e distância de 89,43m., até o vértice 47, de

coordenadas N 8.309.439,100 m. e E 619.261,240 m.; deste, segue com azimute de

118°10'09" e distância de 38,34m., até o vértice 48 , de coordenadas N 8.309.421,000

m. e E 619.295,040 m.; deste, segue com azimute de 98°10'47" e distância de

39,29m., até o vértice 49, de coordenadas N 8.309.415,410 m. e E 619.333,930 m.;

deste, segue com azimute de 137°25'45" e distância de 29,19m., até o vértice 50, de
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coordenadas N 8.309.393,910 m. e E 619.353,680 m.; deste, segue com azimute de

158°27'36" e distância de 33,39m., até o vértice 51 , de coordenadas N 8.309.362,850

m. e E 619.365,940 m.; deste, segue com azimute de 119°32'45" e distância de

42,14m., até o vértice 52, de coordenadas N 8.309.342,070 m. e E 619.402,600 m.;

deste, segue com azimute de 138°01'14" e distância de 54,62m., até o vértice 53, de

coordenadas N 8.309.301,470 m. e E 619.439,130 m.; deste, segue com azimute de

106°31'14" e distância de 47,90m., até o vértice 54 , de coordenadas N 8.309.287,850

m. e E 619.485,050 m.; deste, segue com azimute de 130°25'56" e distância de

7,72m., até o vértice 55, de coordenadas N 8.309.282,840 m. e E 619.490,930 m.;

deste, segue com azimute de 170°18'30" e distância de 18,47m., até o vértice 56, de

coordenadas N 8.309.264,630 m. e E 619.494,040 m.; deste, segue com azimute de

188°52'12" e distância de 36,25m., até o vértice 57 , de coordenadas N 8.309.228,810

m. e E 619.488,450 m.; deste, segue com azimute de 126°33'34" e distância de

45,76m., até o vértice 58, de coordenadas N 8.309.201,550 m. e E 619.525,210 m.;

deste, segue com azimute de 153°05'22" e distância de 20,02m., até o vértice 59, de

coordenadas N 8.309.183,700 m. e E 619.534,270 m.; deste, segue com azimute de

159°02'42" e distância de 78,82m., até o vértice 60 , de coordenadas N 8.309.110,090

m. e E 619.562,460 m.; deste, segue com azimute de 126°05'15" e distância de

108,81m., até o vértice 61, de coordenadas N 8.309.046,000 m. e E 619.650,390 m.;

deste, segue com azimute de 194°20'29" e distância de 69,68m., até o vértice 62, de

coordenadas N 8.308.978,490 m. e E 619.633,130 m.; deste, segue com azimute de

157°28'00" e distância de 11,19m., até o vértice 63 , de coordenadas N 8.308.968,150

m. e E 619.637,420 m.; deste, segue com azimute de 179°20'31" e distância de

49,63m., até o vértice 64, de coordenadas N 8.308.918,520 m. e E 619.637,990 m.;

deste, segue com azimute de 150°45'12" e distância de 175,31m., até o vértice 65, de

coordenadas N 8.308.765,560 m. e E 619.723,640 m.; deste, segue com azimute de

144°36'47" e distância de 37,56m., até o vértice 66 , de coordenadas N 8.308.734,940

m. e E 619.745,390 m.; deste, segue com azimute de 140°19'30" e distância de

115,13m., até o vértice 67, de coordenadas N 8.308.646,330 m. e E 619.818,890 m.;

deste, segue com azimute de 117°43'46" e distância de 100,58m., até o vértice 68, de

coordenadas N 8.308.599,530 m. e E 619.907,920 m.; deste, segue com azimute de



____________________________________________________________________________
199

126°04'41" e distância de 83,80m., até o vértice 69 , de coordenadas N 8.308.550,180

m. e E 619.975,650 m.; deste, segue com azimute de 133°13'23" e distância de

18,47m., até o vértice 70, de coordenadas N 8.308.537,530 m. e E 619.989,110 m.;

deste, segue com azimute de 151°30'34" e distância de 94,23m., até o vértice 71, de

coordenadas N 8.308.454,710 m. e E 620.034,060 m.; deste, segue com azimute de

120°35'35" e distância de 125,67m., até o vértice 7 2, de coordenadas N

8.308.390,750 m. e E 620.142,240 m.; deste, segue com azimute de 146°39'40" e

distância de 85,50m., até o vértice 73, de coordenadas N 8.308.319,320 m. e E

620.189,230 m.; deste, segue com azimute de 113°53' 04" e distância de 66,26m., até

o vértice 74, de coordenadas N 8.308.292,490 m. e E 620.249,820 m.; deste, segue

com azimute de 79°24'21" e distância de 55,10m., at é o vértice 75, de coordenadas N

8.308.302,620 m. e E 620.303,980 m.; deste, segue com azimute de 104°32'07" e

distância de 140,65m., até o vértice 77, de coordenadas N 8.308.267,320 m. e E

620.440,130 m.; deste, segue com azimute de 198°29' 34" e distância de 81,53m., até

o vértice 78, de coordenadas N 8.308.190,000 m. e E 620.414,270 m.; deste, segue

com azimute de 144°27'24" e distância de 58,40m., a té o vértice 79, de coordenadas

N 8.308.142,480 m. e E 620.448,220 m.; deste, segue com azimute de 159°54'07" e

distância de 24,30m., até o vértice 80, de coordenadas N 8.308.119,660 m. e E

620.456,570 m.; deste, segue com azimute de 164°00' 01" e distância de 50,68m., até

o vértice 81, de coordenadas N 8.308.070,940 m. e E 620.470,540 m.; deste, segue

com azimute de 95°46'45" e distância de 163,07m., a té o vértice 82, de coordenadas

N 8.308.054,520 m. e E 620.632,780 m.; deste, segue com azimute de 171°16'58" e

distância de 548,51m., até o vértice 83, de coordenadas N 8.307.512,350 m. e E

620.715,910 m.; deste, segue com azimute de 152°04' 34" e distância de 76,19m., até

o vértice 84, de coordenadas N 8.307.445,030 m. e E 620.751,590 m.; deste, segue

com azimute de 159°34'43" e distância de 187,38m., até o vértice 85, de coordenadas

N 8.307.269,430 m. e E 620.816,970 m.; deste, segue com azimute de 143°36'22" e

distância de 48,86m., até o vértice 86, de coordenadas N 8.307.230,100 m. e E

620.845,960 m.; deste, segue com azimute de 162°18' 43" e distância de 50,22m., até

o vértice 87, de coordenadas N 8.307.182,250 m. e E 620.861,220 m.; deste, segue

com azimute de 168°07'01" e distância de 96,45m., a té o vértice 88, de coordenadas
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N 8.307.087,870 m. e E 620.881,080 m.; deste, segue com azimute de 195°28'10" e

distância de 95,60m., até o vértice 89, de coordenadas N 8.306.995,730 m. e E

620.855,580 m.; deste, segue com azimute de 172°06' 20" e distância de 193,52m.,

até o vértice 90, de coordenadas N 8.306.804,040 m. e E 620.882,160 m.; deste,

segue com azimute de 179°03'44" e distância de 136, 85m., até o vértice 91, de

coordenadas N 8.306.667,210 m. e E 620.884,400 m.; deste, segue com azimute de

194°07'27" e distância de 129,54m., até o vértice 9 2, de coordenadas N

8.306.541,590 m. e E 620.852,790 m.; deste, segue com azimute de 186°14'33" e

distância de 197,08m., até o vértice 93, de coordenadas N 8.306.345,680 m. e E

620.831,360 m.; deste, segue com azimute de 167°58' 04" e distância de 79,82m., até

o vértice 94, de coordenadas N 8.306.267,610 m. e E 620.848,000 m.; deste, segue

com azimute de 146°30'32" e distância de 103,77m., até o vértice 95, de coordenadas

N 8.306.181,070 m. e E 620.905,260 m.; deste, segue com azimute de 160°45'44" e

distância de 60,49m., até o vértice 96, de coordenadas N 8.306.123,960 m. e E

620.925,190 m.; deste, segue com azimute de 166°22' 43" e distância de 63,31m., até

o vértice 97, de coordenadas N 8.306.062,430 m. e E 620.940,100 m.; deste, segue

com azimute de 225°23'47" e distância de 37,81m., a té o vértice 98, de coordenadas

N 8.306.035,880 m. e E 620.913,180 m.; deste, segue com azimute de 198°59'48" e

distância de 77,42m., até o vértice 99, de coordenadas N 8.305.962,680 m. e E

620.887,980 m.; deste, segue com azimute de 236°29' 10" e distância de 46,87m., até

o vértice 100, de coordenadas N 8.305.936,800 m. e E 620.848,900 m.; deste, segue

com azimute de 215°33'29" e distância de 154,35m., até o vértice 101, de

coordenadas N 8.305.811,230 m. e E 620.759,140 m.; deste, segue com azimute de

161°57'32" e distância de 270,97m., até o vértice 1 02, de coordenadas N

8.305.553,580 m. e E 620.843,060 m.; deste, segue com azimute de 173°14'48" e

distância de 376,72m., até o vértice 103, de coordenadas N 8.305.179,470 m. e E

620.887,360 m.; deste, segue com azimute de 155°35' 32" e distância de 121,89m.,

até o vértice 104, de coordenadas N 8.305.068,470 m. e E 620.937,730 m.; deste,

segue com azimute de 197°59'57" e distância de 254, 01m., até o vértice 105, de

coordenadas N 8.304.826,890 m. e E 620.859,240 m.; deste, segue com azimute de

217°57'50" e distância de 320,26m., até o vértice 1 06, de coordenadas N
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8.304.574,400 m. e E 620.662,230 m.; deste, segue com azimute de 199°32'50" e

distância de 594,56m., até o vértice 107, de coordenadas N 8.304.014,110 m. e E

620.463,300 m.; deste, segue com azimute de 200°10' 15" e distância de 140,51m.,

até o vértice 108, de coordenadas N 8.303.882,220 m. e E 620.414,850 m.; deste,

segue com azimute de 224°37'51" e distância de 153, 69m., até o vértice 109, de

coordenadas N 8.303.772,850 m. e E 620.306,880 m.; deste, segue com azimute de

313°22'08" e distância de 129,17m., até o vértice 1 10, de coordenadas N

8.303.861,550 m. e E 620.212,980 m.; deste, segue com azimute de 354°04'54" e

distância de 975,18m., até o vértice 111, de coordenadas N 8.304.831,530 m. e E

620.112,430 m.; deste, segue com azimute de 355°04' 38" e distância de 359,27m.,

até o vértice 112, de coordenadas N 8.305.189,470 m. e E 620.081,600 m.; deste,

segue com azimute de 14°49'36" e distância de 670,6 7m., até o vértice 113, de

coordenadas N 8.305.837,810 m. e E 620.253,220 m.; deste, segue com azimute de

335°39'15" e distância de 1.409,65m., até o vértice  114, de coordenadas N

8.307.122,110 m. e E 619.672,100 m.; deste, segue com azimute de 248°32'56" e

distância de 2.288,17m., até o vértice 115, de coordenadas N 8.306.285,310 m. e E

617.542,430 m.; deste, segue com azimute de 355°23' 30" e distância de 845,86m.,

até o vértice 116, de coordenadas N 8.307.128,440 m. e E 617.474,470 m.; deste,

segue com azimute de 257°08'26" e distância de 1.66 0,28m., até o vértice 117, de

coordenadas N 8.306.758,930 m. e E 615.855,830 m.; deste, segue com azimute de

256°47'09" e distância de 26,20m., até o vértice 11 8, de coordenadas N

8.306.752,940 m. e E 615.830,320 m.; deste, segue com azimute de 25°12'43" e

distância de 73,48m., até o vértice 119, de coordenadas N 8.306.819,420 m. e E

615.861,620 m.; deste, segue com azimute de 18°09'0 4" e distância de 109,11m., até

o vértice 120, de coordenadas N 8.306.923,100 m. e E 615.895,610 m.; deste, segue

com azimute de 8°33'43" e distância de 102,10m., at é o vértice 121, de coordenadas

N 8.307.024,060 m. e E 615.910,810 m.; deste, segue com azimute de 3°57'30" e

distância de 22,45m., até o vértice 122, de coordenadas N 8.307.046,460 m. e E

615.912,360 m.; deste, segue com azimute de 359°50' 16" e distância de 60,09m., até

o vértice 123, de coordenadas N 8.307.106,550 m. e E 615.912,190 m.; deste, segue

com azimute de 356°11'27" e distância de 60,81m., a té o vértice 124, de coordenadas
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N 8.307.167,230 m. e E 615.908,150 m.; deste, segue com azimute de 350°11'34" e

distância de 58,71m., até o vértice 125, de coordenadas N 8.307.225,080 m. e E

615.898,150 m.; deste, segue com azimute de 344°20' 39" e distância de 64,96m., até

o vértice 126, de coordenadas N 8.307.287,630 m. e E 615.880,620 m.; deste, segue

com azimute de 337°36'12" e distância de 81,52m., a té o vértice 127, de coordenadas

N 8.307.363,000 m. e E 615.849,560 m.; deste, segue com azimute de 325°27'27" e

distância de 203,56m., até o vértice 128, de coordenadas N 8.307.530,670 m. e E

615.734,140 m.; deste, segue com azimute de 320°30' 36" e distância de 311,43m.,

até o vértice 129, de coordenadas N 8.307.771,010 m. e E 615.536,090 m.; deste,

segue com azimute de 320°14'46" e distância de 180, 35m., até o vértice 130, de

coordenadas N 8.307.909,660 m. e E 615.420,760 m.; deste, segue com azimute de

320°43'07" e distância de 270,94m., até o vértice 1 31, de coordenadas N

8.308.119,380 m. e E 615.249,220 m.; deste, segue com azimute de 320°18'41" e

distância de 386,29m., até o vértice 132, de coordenadas N 8.308.416,640 m. e E

615.002,530 m.; deste, segue com azimute de 319°56' 24" e distância de 882,71m.,

até o vértice 133, de coordenadas N 8.309.092,240 m. e E 614.434,430 m.; deste,

segue com azimute de 320°42'02" e distância de 483, 93m., até o vértice 134, de

coordenadas N 8.309.466,730 m. e E 614.127,920 m.; deste, segue com azimute de

314°53'27" e distância de 74,30m., até o vértice 13 5, de coordenadas N

8.309.519,170 m. e E 614.075,280 m.; deste, segue com azimute de 319°53'53" e

distância de 1.100,43m., até o vértice 136, de coordenadas N 8.310.360,890 m. e E

613.366,440 m.; deste, segue com azimute de 319°39' 58" e distância de 1.365,32m.,

até o vértice 137, de coordenadas N 8.311.401,650 m. e E 612.482,750 m.; deste,

segue com azimute de 319°29'03" e distância de 1.09 1,56m., até o vértice 138, de

coordenadas N 8.312.231,480 m. e E 611.773,610 m.; deste, segue com azimute de

319°20'29" e distância de 524,13m., até o vértice 1 39, de coordenadas N

8.312.629,090 m. e E 611.432,110 m.; deste, segue com azimute de 319°18'13" e

distância de 311,51m., até o vértice 140, de coordenadas N 8.312.865,270 m. e E

611.228,990 m.; deste, segue com azimute de 319°08' 45" e distância de 570,42m.,

até o vértice 141, de coordenadas N 8.313.296,720 m. e E 610.855,860 m.; deste,

segue com azimute de 318°40'18" e distância de 1.27 1,42m., até o vértice 142, de
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coordenadas N 8.314.251,480 m. e E 610.016,250 m.; deste, segue com azimute de

312°33'06" e distância de 693,05m., até o vértice 1 43, de coordenadas N

8.314.720,160 m. e E 609.505,700 m.; deste, segue com azimute de 33°07'39" e

distância de 1.080,96m., até o vértice 1, de coordenadas N 8.315.625,420 m. e E

610.096,450 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas

aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da

RBMC de Brasília/DF, de coordenadas N 8234791,583m e E 191946,783m e da

RBMC de Viçosa/MG, de coordenadas N 7702831,022m e E 721802,195m., e

encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº

-45°00'00" WGr, tendo como datum o SAD-69 (Brasil).  Todos os azimutes e

distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.316/ 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 Caldas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.316/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Caldas imóvel com 10.000m², situado no lugar denominado

Pedra Branca, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o imóvel será destinado ao

funcionamento do Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca, 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 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
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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.

Reafirmamos que o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que

versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta

repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, não há impedimento a sua transformação

em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.316/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.256 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.256/2009, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação de Recuperação e Proteção Ambiental de

Minas Novas - Arpa-MN -, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único,

na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.256/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Recuperação e Proteção Ambiental de

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Recuperação e

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

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 4.020/2009

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de Conselheiro do Tribunal

de Contas do Estado

Relatório

Por meio do Requerimento nº 4.020/2009, formalizou-se o apoio à candidatura do

Sr. Alexandre Bossi Queiroz para o preenchimento da vaga de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado.

Após serem considerados atendidos os requisitos constitucionais e regimentais

para a habilitação ao exercício do referido cargo, a Mesa da Assembleia deferiu o

Requerimento nº 4.020, do Sr. Alexandre Bossi Queiroz, para que lhe seja dada a

tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento Interno.

Nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento

Interno desta Casa, o candidato mencionado, submeteu-se, em 30/6/2009, a arguição

pública com o propósito de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

Estiveram presentes na reunião os Deputados Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão; Adalclever Lopes, Vice-Presidente; Wander Borges, relator, e Elmiro

Nascimento, Gustavo Valadares, Adelmo Carneiro Leão, Gilberto Abramo e Doutor

Rinaldo, que formularam questões e teceram comentários sobre a aptidão dos

candidatos.

Antes da arguição os candidatos tiveram a oportunidade de expor, durante o prazo

de quinze minutos, informações atinentes à sua experiência e conhecimentos

relevantes para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Durante a arguição pública, o candidato demonstrou conhecimento sobre a

entidade para a qual foi indicado como Conselheiro, respondendo com segurança,

clareza e objetividade às questões formuladas pelos Deputados. Sendo assim,

consideramos que o Sr. Alexandre Bossi Queiroz possui o conhecimento e a
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experiência necessária ao exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos que o Sr. Alexandre Bossi Queiroz está apto para o

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo, assim,

candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se oportunamente nesta Casa.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Wander Borges, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Adalclever Lopes - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 4.021/2009

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de Conselheiro do Tribunal

de Contas do Estado

Relatório

Por meio do Requerimento nº 4.021/2009, formalizou-se o apoio à candidatura do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva para o preenchimento da vaga de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado.

Após serem considerados atendidos os requisitos constitucionais e regimentais

para a habilitação ao exercício do referido cargo, a Mesa da Assembleia deferiu o

Requerimento nº 4.021, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para que lhe seja dada a

tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento Interno.

Nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento

Interno desta Casa, o candidato mencionado submeteu-se, em 30/6/2009, a arguição

pública com o propósito de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

Estiveram presentes na reunião os Deputados Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão, Adalclever Lopes, Vice-Presidente, Wander Borges, relator, e Elmiro

Nascimento, Gustavo Valadares, Adelmo Carneiro Leão, Gilberto Abramo e Doutor

Rinaldo, que formularam questões e teceram comentários sobre a aptidão dos

candidatos.

Antes da arguição os candidatos tiveram a oportunidade de expor, durante o prazo

de quinze minutos, informações atinentes à sua experiência e conhecimentos

relevantes para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.
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Durante a arguição pública, o candidato demonstrou conhecimento sobre a

entidade para a qual foi indicado como Conselheiro, respondendo com segurança,

clareza e objetividade às questões formuladas pelos Deputados. Sendo assim,

consideramos que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva possui o conhecimento e a

experiência necessária ao exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva está apto para

o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo,

assim, candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se oportunamente nesta Casa.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Wander Borges, relator - Elmiro Nascimento -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 4.022/2009

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de Conselheiro do Tribunal

de Contas do Estado

Relatório

Por meio do Requerimento nº 4.022/2009, formalizou-se o apoio à candidatura do

Deputado Irani Barbosa para o preenchimento da vaga de Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado.

Após serem considerados atendidos os requisitos constitucionais e regimentais

para a habilitação ao exercício do referido cargo, a Mesa da Assembleia deferiu o

Requerimento nº 4.022, do Deputado Irani Barbosa, para que lhe seja dada a

tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento Interno.

Nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento

Interno desta Casa, o candidato mencionado submeteu-se, em 30/6/2009, a arguição

pública com o propósito de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

Estiveram presentes na reunião os Deputados Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão; Adalclever Lopes, Vice-Presidente; Wander Borges, relator, e Elmiro

Nascimento, Gustavo Valadares, Adelmo Carneiro Leão, Gilberto Abramo e Doutor

Rinaldo, que formularam questões e teceram comentários sobre a aptidão dos
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candidatos.

Antes da arguição os candidatos tiveram a oportunidade de expor, durante o prazo

de quinze minutos, informações atinentes à sua experiência e conhecimentos

relevantes para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Durante a arguição pública, o candidato demonstrou conhecimento sobre a

entidade para a qual foi indicado como Conselheiro, respondendo com segurança,

clareza e objetividade às questões formuladas pelos Deputados. Sendo assim,

consideramos que o Deputado Irani Barbosa possui o conhecimento e a experiência

necessária ao exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos que o Deputado Irani Barbosa está apto para o

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo, assim,

candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se oportunamente nesta Casa.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes - Adelmo

Carneiro Leão - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO REQUERIMENTO Nº 4.023/2009

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de Conselheiro do Tribunal

de Contas do Estado

Relatório

Por meio do Requerimento nº 4.023/2009, formalizou-se o apoio à candidatura do

Deputado Sebastião Helvécio para o preenchimento da vaga de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado.

Após serem considerados atendidos os requisitos constitucionais e regimentais

para a habilitação ao exercício do referido cargo, a Mesa da Assembleia deferiu o

Requerimento nº 4.023, do Deputado Sebastião Helvécio, para que lhe seja dada a

tramitação prevista nos arts. 238 a 240 do Regimento Interno.

Nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, I e II, do Regimento

Interno desta Casa, o candidato mencionado submeteu-se, em 30/6/2009, a arguição

pública com o propósito de debater temas relacionados com a Corte de Contas.

Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.



____________________________________________________________________________
209

Estiveram presentes na reunião os Deputados Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão, Adalclever Lopes, Vice-Presidente, Wander Borges, relator, e Elmiro

Nascimento, Gustavo Valadares, Adelmo Carneiro Leão, Gilberto Abramo e Doutor

Rinaldo, que formularam questões e teceram comentários sobre a aptidão dos

candidatos.

Antes da arguição os candidatos tiveram a oportunidade de expor, durante o prazo

de quinze minutos, informações atinentes à sua experiência e conhecimentos

relevantes para o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Durante a arguição pública, o candidato demonstrou conhecimento sobre a

entidade para a qual foi indicado como Conselheiro, respondendo com segurança,

clareza e objetividade às questões formuladas pelos Deputados. Sendo assim,

consideramos que o Deputado Sebastião Helvécio possui o conhecimento e a

experiência necessária ao exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos que o Deputado Sebastião Helvécio está apto para o

exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, podendo, assim,

candidatar-se à vaga, em eleição a realizar-se oportunamente nesta Casa.

Sala da Comissões, 30 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Wander Borges, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Elmiro Nascimento - Adalclever Lopes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2009

Presidência dos Deputados José Henrique e Sebastião Helvécio

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

Correspondência: Mensagens nºs 375, 376, 377 e 378/2009 (solicitando seja

atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 3.443/2009,

encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 53/2009, encaminhando o Projeto

de Lei nº 3.474/2009 e solicitando seja atribuído regime de urgência à tramitação do

referido projeto e encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 3.367/2009,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.475 a 3.479/2009 -

Requerimentos nºs 4.114 a 4.120/2009 - Comunicações: Comunicações do Deputado

Duarte Bechir (2) - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -

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

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

Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
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Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h4min, 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 Mosconi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 3º-Secretário, nas funções de 1º-Secretário, lê a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 375/2009*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos do art. 69, da Constituição do Estado, solicito a essa Egrégia

Assembleia Legislativa que o Projeto de Lei nº 3.443, de 2009, que 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, seja apreciado em regime de urgência.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.443/2009.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 376/2009*
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Belo Horizonte, 29 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

do Estado, submeto à elevada consideração dessa egrégia Assembleia o apenso

projeto de lei que altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o

Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar nº 95, de 17

de janeiro de 2007.

Proposta pelas Corporações Militares, a iniciativa tem a anuência das Secretarias

de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar a Exposição de Motivos elaborada pelos Comandantes-Gerais da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter aos seus

Nobres Pares o expediente em anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

(Anteprojeto de Lei Complementar que institui a Avaliação de Desempenho Individual

e o Adicional de Desempenho aos militares estaduais - PMMG e CBMMG).

A minuta de anteprojeto de Lei Complementar que institui a Avaliação de

Desempenho Individual (ADI) e o Adicional de Desempenho (ADE) aos militares

estaduais foi elaborada em um momento posterior ao Decreto nº 44.889, de 8 de

setembro de 2008, que estabelece o ADE aos Militares Estaduais, e decorre de um

processo de discussão técnica entre os assessores da Secretaria de Planejamento e

Secretaria de Governo.

A essência do processo de avaliação de desempenho dos militares estaduais foi

mantida, isto é, a aferição é baseada na produtividade (em 50%), na conduta

disciplinar (em 30%) e no aprimoramento profissional (em 20%), bem como os limites

percentuais do ADE, previstos na Lei nº 14.693/2003, permaneceram inalterados.

Dessa forma, buscou-se a efetividade na atuação do profissional de defesa social, o

fortalecimento da disciplina e a valorização do Ensino nas Instituições.

Por exigência constitucional (art. 39, da Constituição do Estado), a ADI e o ADE



____________________________________________________________________________
213

devem constar do Estatuto dos Militares Estaduais, o que será levado a efeito com a

implementação do presente anteprojeto, que traz algumas inovações em relação ao

previsto no mencionado Decreto, das quais destacam-se:

1 - O percentual do ADE é fixado conforme os resultados satisfatórios na ADI e o

valor se incorpora ao vencimento básico desde que o militar consiga o número de

resultados satisfatórios para a progressão ao nível subsequente, a exemplo do que

ocorre para os servidores da Assembleia Legislativa (Lei nº 15.790, de 20 de junho de

2008).

2 - O militar, ao ser transferido para a inatividade terá um percentual de ADE

incorporado aos seus proventos de acordo com o número de resultados satisfatórios

de desempenho obtidos ao longo de sua carreira, podendo chegar ao máximo de

70%, como os demais servidores públicos.

No mesmo anteprojeto, trata-se, ainda, de outros aspectos relevantes para a Polícia

Militar e o Corpo de Bombeiros Militar.

Um primeiro aspecto que merece atenção é a alteração do dispositivo estatutário

que permite ao militar a transferência para a inatividade, com proventos integrais,

com a apresentação de uma sentença judicial de interdição. Acredita-se que tal

procedimento deva ser assegurado àqueles que efetivamente tenha sido acometidos

de uma moléstia profissional ou acidente em serviço. Com a nova redação, o militar

será obrigado a se submeter a uma Junta Militar de Saúde, para avaliar sua situação.

Foi procedido um ajuste ao dispositivo estatutário que diz respeito à promoção

trintenária (art. 220), pois, com a última alteração levada a efeito com a Lei

Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, o texto passou a fazer remissão a

artigos revogados.

Em relação à progressão na carreira, faz-se necessário ajustar os dispositivos que

fixam o percentual de turmas de oficiais e praças, bem como alterar transitoriamente

os prazos de interstício de permanência nos cargos. Tal adequação é decorrente dos

ajustes promovidos pela Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, que

alterou o Estatuto.

Por fim, ressalta-se que o ADE deve ser aplicado aos integrantes das Instituições

Militares Estaduais, levando-se em consideração suas condições especiais, pois
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essas Instituições são estruturadas na hierarquia e disciplina.

Renato Vieira de Souza, CEL. PM, Comandante-Geral da PMMG - Gilvam Almeida

Sá, CEL. BM, Comandante-Geral do CBMMG.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2009

Altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos

Militares do Estado de Minas Gerais, e a Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de

2007.

Art. 1º - A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, fica acrescida dos seguintes arts.

59-A, 59-B, 59-C, 59-D e 59-E:

“Art. 59-A - O Adicional de Desempenho – ADE constitui vantagem remuneratória,

com valor determinado a cada ano, de acordo com a Avaliação de Desempenho

Individual - ADI, concedido mensalmente ao militar que ingressar nas Instituições

Militares Estaduais - IME após a publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15

de julho de 2003, ou que faça a opção prevista no art. 115, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos

estabelecidos no art. 59-B.

§ 1º - O militar da ativa, ao manifestar a opção de que trata o “caput”, fará jus ao

ADE a partir do exercício subsequente, observados os requisitos previstos nesta Lei.

§ 2º - A partir da data da opção pelo ADE, não serão concedidas novas vantagens

por tempo de serviço ao militar, asseguradas aquelas já concedidas.

§ 3º - O militar poderá utilizar o período anterior à sua opção pelo ADE, salvo

aquele já computado para obtenção de adicional por tempo de serviço (quinquênio).

§ 4º - O somatório de percentuais de ADE e de adicionais por tempo de serviço na

forma de quinquênio ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) da

remuneração básica do militar.

Art. 59-B - São requisitos para a obtenção do ADE:

I - a estabilidade do militar, nos termos do art. 7º; e

II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo militar na ADI.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso II do “caput”, considera-se satisfatório o

resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento) na ADI.

§ 2º - O período anual considerado para aferição da ADI terá início no dia e mês do
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ingresso do militar ou da opção pelo sistema de ADE.

§ 3º - Na ADI serão considerados como fatores de avaliação:

I - a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade – AADP;

II - o conceito disciplinar; e

III - o aprimoramento profissional do militar.

§ 4º - A regulamentação da ADI poderá ser delegada ao Comandante-Geral da

IME.

§ 5º - Para fins do previsto no inciso VI do art. 186, será observada apenas a AADP,

sendo considerado satisfatório o resultado igual ou superior a 60% (sessenta por

cento).

Art. 59-C - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual da

remuneração básica do militar, estabelecido conforme o número de desempenhos

satisfatórios por ele obtidos na ADI, assim definidos:

I - para três desempenhos satisfatórios: 6% (seis por cento);

II - para cinco desempenhos satisfatórios: 10% (dez por cento);

III - para dez desempenhos satisfatórios: 20% (vinte por cento);

IV - para quinze desempenhos satisfatórios: 30% (trinta por cento);

V - para vinte desempenhos satisfatórios: 40% (quarenta por cento);

VI - para vinte e cinco desempenhos satisfatórios: 50% (cinquenta por cento); e

VII - para trinta desempenhos satisfatórios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º - O valor do ADE a ser pago ao militar, correspondente a percentual de sua

remuneração básica, será calculado por meio da multiplicação do percentual máximo

definido nos incisos I a VII, pela centésima parte do resultado obtido na ADI no ano

de cálculo do ADE.

§ 2º - O valor do ADE percebido pelo militar não será cumulativo, devendo substituir

o valor do ADE apurado no escalonamento anterior.

§ 3º - O servidor que fizer jus à percepção do ADE continuará percebendo o

adicional no percentual adquirido, até atingir o número de resultados satisfatórios de

ADI necessários para alcançar o nível subsequente no escalonamento definido nos

incisos do “caput”.

§ 4º - O militar que não for avaliado por estar afastado totalmente de suas
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atividades, licenciado por problemas de saúde, terá o resultado de sua ADI fixado em

70% (setenta por cento), enquanto perdurar esta situação.

§ 5º - Se o afastamento previsto no § 4º for decorrente de acidente de serviço ou

moléstia profissional, o militar permanecerá com o resultado da sua última ADI, se

este for superior a 70% (setenta por cento).

§ 6º - Ao militar afastado parcialmente do serviço, dispensado por problemas de

saúde, serão asseguradas, pelo Comandante-Geral da IME, condições especiais para

a realização da ADI, observadas suas limitações.

Art. 59-D - O militar, ao ser transferido para a inatividade, terá incorporado aos seus

proventos o ADE correspondente a um percentual da sua remuneração básica,

estabelecido conforme o número de desempenhos satisfatórios por ele obtidos na

ADI, respeitados os seguintes máximos:

I - para trinta resultados satisfatórios: até 70% (setenta por cento);

II - para vinte e nove resultados satisfatórios: até 66% (sessenta e seis por cento);

III - para vinte e oito resultados satisfatórios: até 62% (sessenta e dois por cento);

IV - para vinte e sete resultados satisfatórios: até 58% (cinquenta e oito por cento);

ou

V - para vinte e seis resultados satisfatórios: até 54% (cinquenta e quatro por

cento).

§ 1º - O valor do ADE a ser incorporado aos proventos do militar na sua

transferência para a inatividade, correspondente a percentual de sua remuneração

básica, será calculado por meio da multiplicação do percentual máximo definido nos

incisos I a V, pela centésima parte do resultado da média aritmética simples das ADI

satisfatórias obtidas durante sua carreira.

§ 2º - Para fins de incorporação aos proventos dos militares que não alcancem o

número de resultados satisfatórios definidos nos incisos I a V, o valor do ADE,

correspondente a percentual de sua remuneração básica, será calculado pela média

aritmética das últimas sessenta parcelas do adicional, percebidas anteriormente à sua

transferência para a inatividade ou à instituição da pensão.

Art. 59-E - O militar afastado do exercício de suas funções por mais de cento e vinte

dias, contínuos ou não, durante o período anual considerado para aferição da ADI,
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não será avaliado quando se enquadrar nas seguintes situações:

I - licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

II - ausência, extravio ou deserção;

III - privação ou suspensão de exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

IV - cumprimento de sentença penal ou de prisão judicial, sem exercício das

funções; ou

V - exercício de cargo público civil temporário.

Parágrafo único - O período anual considerado para aferição do desempenho terá

início no dia e mês do ingresso do militar ou da opção pelo sistema de ADE.”

Art. 2º - O § 1º do art. 145, o § 8º do art. 184, o § 6º do art. 213 e o art. 220, da Lei

nº 5.301, de 1969, passam a vigorar com as seguintes redações:

“Art. 145 - (...)

§ 1º - O militar estável e interditado judicialmente por mais de dois anos será

reformado com proventos proporcionais, salvo na situação prevista no inciso III do art.

96, comprovada mediante laudo da Junta Militar de Saúde.

(...)

Art. 184 - (...)

§ 8º - Para definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computados os Oficiais que possuírem o requisito previsto no inciso III, do art. 186.

(...)

Art. 213 - (...)

§ 6º - Para definição da quantidade de militares existentes nas turmas, serão

computadas as Praças que possuírem o requisito previsto no art. 210.

(...)

Art. 220 - A praça da ativa, ao completar trinta anos de efetivo serviço, será

promovida à graduação imediata ou, sendo Subtenente, ao posto de Segundo

Tenente, se tiver um ano de exercício na graduação e não se enquadrar nas

situações previstas no art. 203.” (nr)

Art. 3º - O art. 15 da Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:



____________________________________________________________________________
218

“Art. 15 - (...)

Parágrafo único - Na promoção à graduação de 2º-Sargento, o prazo previsto no

inciso II do art. 210, da Lei nº 5.301, de 1969, com a redação dada por esta Lei,

poderá ser reduzido a dois anos.”

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

Art. 5º - Fica revogado o art. 90, da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 377/2009*

Belo Horizonte, 25 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

do Estado, submeto à elevada consideração dessa egrégia Assembleia o apenso

projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica, no

âmbito do Projeto REGRESSO, às empresas que contratarem egressos do sistema

prisional do Estado.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de

Motivos do Secretário de Estado de Defesa Social, responsável pela gestão e

execução do Projeto.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar este projeto de lei,

convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir-lhe o

necessário apoio, de modo a colocá-lo em tramitação em regime de urgência, em

razão da importância da matéria.

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 autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica,

no âmbito do Projeto REGRESSO, às empresas que contratarem empresas do
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sistema prisional do Estado.

O Estado tem como objetivo proporcionar a ressocialização do egresso do sistema

prisional também por intermédio da valorização através do trabalho. Para tanto, vários

esforços têm sido desprendidos pelo ente público, principalmente a busca de

parcerias com a sociedade civil, o que não se tem mostrado suficiente para atender à

demanda. Alternativa bastante eficaz é a concessão de incentivo econômico às

instituições privadas, inclusive as com fins lucrativos, para que essas absorvam a

mão de obra do egresso, nos termos da legislação federal e estadual em vigor.

A ressocialização é um direito do egresso do sistema prisional e uma obrigação do

Estado. Este, para desincumbir-se de seu ônus, tem que desempenhar uma série de

ações pautadas principalmente nos princípios da cidadania, da dignidade da pessoa

humana e do valor social do trabalho, conforme art. 1º, II, III e IV, da Constituição da

República Federativa do Brasil de 1988.

Ordinariamente, o trabalho do egresso do sistema prisional está previsto no art. 27,

da Lei nº 7.210, de 1984, - Lei de Execução Penal - ao dispor que “o serviço de

assistência social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho”, bem como

no art. 176, inciso III, da Lei Estadual nº 11.404, de 1994, - Lei de Execução Penal

Estadual - ao estabelecer que “ao Conselho da Comunidade incumbe: III - promover a

participação ativa da comunidade na reintegração do sentenciado e do egresso na

família, na profissão e na sociedade”.

A obtenção de uma profissão e do posto de trabalho pelo egresso, muitas vezes

ainda atingido por resistência da sociedade, haja vista a inserção no sistema

prisional, requer do Estado ações de incentivo e fomento, principalmente junto à

iniciativa privada, mediante concessão de subsídio econômico.

Com o intuito de incentivar a criação de postos de trabalho que supram a demanda

de egressos, o Estado pode conceder às pessoas jurídicas de direito privado subsídio

econômico no aporte de 02 (dois) salários mínimos por egresso contratado pela

iniciativa privada que absorver essa mão de obra.

O incentivo que se pretende conceder dar-se-á sob a forma de subvenção

econômica, em conformidade com o art. 150, § 6º da Constituição da República

Federativa do Brasil de 1988, prevendo que “qualquer subsídio ou isenção, redução
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de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a

impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica,

federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no

art. 155, § 2º, XII, g.”, bem como com o disposto no art. 19, da Lei nº 4.320, de 1964,

que assim determina: “A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a

qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções

cuja concessão tenha sido expressamente autorizada em lei especial” (grifos nossos).

A medida cogitada no projeto de lei em comento objetiva, portanto, dar

cumprimento ao disposto em atos normativos específicos, que contêm as diretrizes

da política de contratação de mão de obra egressa do sistema prisional mineiro.

Ressalta-se que as medidas inscritas no anteprojeto são provenientes de dotações

orçamentárias da Secretaria de Estado de Defesa Social, observado o disposto na Lei

de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Esclareço que as medidas preparativas do Projeto REGRESSO serão viabilizadas

com a edição imediata de seu regulamento, sendo necessário, contudo, para a

viabilidade de sua execução em prazo que atenda a expectativa da sociedade, a

tramitação do projeto de lei em regime de urgência.

Essas as razões de inegável interesse público e inestimável alcance social que me

levam a apresentar-lhe o presente anteprojeto de lei.

Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social.

PROJETO DE LEI Nº 3.474/2009

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica, no âmbito do Projeto

REGRESSO, às empresas que contratarem egressos do sistema prisional do Estado.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica às

empresas que contratarem, na forma do regulamento, egressos do sistema prisional

do Estado.

Art. 2º - A concessão da subvenção econômica de que trata esta lei será feita no

âmbito do Projeto REGRESSO, vinculado ao Programa de Reintegração Social do

Egresso do Sistema Prisional - PRESP, gerido e executado pela Secretaria de Estado

de Defesa Social - SEDS.
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Art. 3º - Serão beneficiários da subvenção econômica as pessoas jurídicas que

satisfaçam os requisitos estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único - Para beneficiar-se da subvenção econômica a que se refere o

“caput”, as empresas deverão comprovar regularidade perante o Instituto Nacional do

Seguro Social - INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e a

Fazenda Estadual.

Art. 4º - O Poder Executivo especificará em regulamento:

I - as condições operacionais para implementação e execução do projeto e para o

pagamento, o controle e a fiscalização da subvenção econômica autorizada por esta

lei;

II - as condições para o credenciamento das empresas interessadas em participar

do projeto;

III - as condições para o acesso do egresso do sistema prisional do Estado ao

benefício previsto nesta lei, incluindo as exigências técnicas pertinentes; e

IV - os percentuais e os montantes máximos de subvenção econômica, de forma

compatível com a Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º - Os recursos destinados à subvenção econômica autorizada por esta lei são

provenientes de dotações orçamentárias da SEDS, observado o disposto na Lei de

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Os dispêndios anuais com a subvenção a que se refere o “caput”

são limitados ao montante previsto na dotação orçamentária anual da SEDS, em

rubrica específica para esse fim.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.857/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 378/2009*

Belo Horizonte, 30 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição do
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Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 3.367/2009, publicado no Órgão

Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais de 28 de maio de 2009, que cria

cargos de natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

da administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.

A proposta de emenda em destaque objetiva, precipuamente, à definição em lei dos

critérios de concessão e limites da retribuição devida a título de honorários quando do

exercício de funções de auxiliar ou membro de banca examinadora, em processos de

habilitação, de controle e reabilitação do condutor de veículo automotor, no âmbito de

Departamento de Trânsito de Minas Gerais.

Destaca-se, portanto, a importância da proposta, certo de que sua relevância e

oportunidade serão devidamente consideradas por esse Legislativo.

Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, minhas expressões de apreço e

consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2009

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei:

“Art. (...) - Os honorários de que trata o inciso VI do art.118 da Lei nº 869, de 5 de

julho de 1952, devidos ao servidor pelo exercício, em caráter eventual, da função de

auxiliar ou membro de banca examinadora, em processos de habilitação, de controle

e reabilitação do condutor de veículo automotor, de competência do Departamento de

Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG, passam a ter os seguintes parâmetros, na

forma definida em regulamento:

I - deverão ser calculados em horas, observado o limite máximo de sessenta horas

mensais;

II - o valor da hora trabalhada será limitado a 1,5 % (um vírgula cinco por cento) do

vencimento básico do Agente de Polícia, nível I, grau A, por hora de trabalho;

III - somente serão devidos se as atividades referidas no “caput” forem exercidas

sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, admitindo-se

compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de

trabalho;



____________________________________________________________________________
223

IV - não se incorporam à remuneração do servidor para qualquer efeito e não

poderá ser utilizado como base de cálculo para quaisquer vantagens, inclusive para

fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e pensões; e

V - os critérios para a instalação de bancas examinadoras de exames de direção de

competência do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG serão

definidos em regulamento.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.367/2009. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.749/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça (2), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 3.471 e 3.584/2009,  da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Joaquim Barbosa, Ministro do STF, agradecendo voto de congratulações

formulado por esta Casa em atenção ao Requerimento nº 3.713/2009, do Deputado

Almir Paraca.

Dos Srs. Alexandre Silveira e Ciro Pedrosa, Deputados Federais, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.718/2009, da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.823/2009, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.253/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.253/2009.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 3.778/2009, da Comissão de Saúde.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações
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relativas ao Projeto de Lei nº 3.149/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.149/2009.)

Do Sr. Edison Andrino, Presidente do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares

Sul-Americanos e do Mercosul, informando sua eleição para o referido cargo,

colocando-se à disposição desta Casa e pedindo apoio a sua gestão.

Do Sr. Neodi Carlos Francisco de Oliveira, Presidente da Assembleia Legislativa de

Rondônia, encaminhando cópia de voto de repúdio dessa Casa às declarações do

Ministro do Meio Ambiente sobre os produtores rurais. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Do Sr. José Antônio Prates, Prefeito Municipal de Salinas, expondo seus motivos

para não participar de audiência pública para a qual foi convidado. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Dos Srs. Valter Antônio Costa e José Miranda dos Reis, respectivamente Prefeito

Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Alvorada de Minas, e outros,

encaminhando pleito da comunidade produtora de queijo artesanal com vistas à

redução de ICMS sobre o produto. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Roberto Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Avaré (SP),

encaminhando cópia de requerimento de manifestação aplauso à 8a Câmara de

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Roque Camêllo, Prefeito Municipal de Mariana, convidando para as

solenidades de comemoração do Dia do Estado de Minas Gerais e dos 313 anos de

fundação do Município, a serem realizadas no dia 16/7/2009.

Do Sr. Valmi Garcia Mendes, Prefeito Municipal de Laranjal, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 3.149/2009, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.149/2009.)

Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, encaminhando cópia do Detalhamento de Receitas e Despesas da Câmara

Municipal referente ao mês de maio/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. Célio César Paduani, Corregedor-Geral de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 3.927/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam, solicitando apoio

desta Casa à realização do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas a ser

realizado em Uberlândia, no período de 9 a 13/11/2009.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 3.989/2009, da Comissão de Transporte.

Do Cel. PM Eduardo Mendes de Sousa, Chefe do Gabinete Militar do Governador

do Estado, encaminhando exemplar da cartilha “Defesa civil. Um direito da

população. Um dever da Prefeitura”, elaborada pela Coordenadoria Estadual de

Defesa Civil. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. José Carlos de Mattos, Diretor-Presidente da Gasmig, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.633, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos nºs 3.274/2009, do Deputado Carlin Moura,

e 3.640/2009, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios em Minas Gerais,

apresentando a relação das agências e unidades operacionais que entraram em

atividade no período de janeiro a maio de 2009. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Rogério de Oliveira Silva, Presidente do Conselho Regional de Psicologia de

Minas Gerais, solicitando que esta Casa manifeste publicamente seu repúdio à

construção de complexo penitenciário por meio de parceria público-privada e à

eleição da cidade de Ribeirão das Neves para a instalação do referido complexo. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.698/2 008, da Deputada Ana Maria

Resende, e 3.846/2009, do Deputado Braulio Braz.

Da Sra. Flávia de Vasconcellos Lanari, Juíza de Direito da 2a Vara de Família e

Sucessões da Comarca de Contagem, informando sobre atuação inadequada da

Defensoria Pública no atendimento a famílias hipossuficientes.
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Do Sr. Tomáz de Aquino Resende, Coordenador do Centro de Apoio Operacional

ao Terceiro Setor, encaminhando cópia do “Relatório Anual” de atividades desse

órgão, relativo ao exercício de 2008. (- Distribuídos a Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.765/2009, da Comissão de

Transporte.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.252/2009, do Deputado

Leonardo Moreira.

Do Sr. Diego Faleck, Chefe de Gabinete da Secretaria de Direito Econômico do

Ministério da Justiça, prestando informações relativas a requerimento da Comissão

de Defesa do Consumidor.

Do Sr. José Ricardo Ramos Roseno, Diretor Técnico da Emater-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.844/2009 , da Comissão de Política

Agropecuária.

Da Sra. Regina Maria Filomena De Luca Miki, Coordenadora-Geral da 1a

Conferência Nacional de Segurança Pública, solicitando a indicação de representante

desta Casa para participar da etapa nacional do referido evento, no período de 27 a

30/8/2009.

Do Sr. Roberto Werneck Resende Alves, Diretor da Escola de Design da Uemg,

agradecendo voto de congratulações com essa Escola pelo recebimento de prêmio

internacional por alunos da instituição, o qual foi formulado por esta Casa em atenção

a requerimento do Deputado Doutor Viana.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT (substituto)

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.700/2009, do Deputado

Rômulo Veneroso, e 3.994/2009, da Comissão de Transporte.

Do Sr. João Moreira, Presidente da Federação Nacional dos Servidores dos

Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal, encaminhando a “Carta de

Belém”, documento aprovado no XXII Encontro dessa entidade. (- À Comissão de

Administração Pública.)
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Do Sr. José Almeida da Fonseca, Presidente da Associação dos Agricultores

Familiares e Feirantes de Januária, comunicando a fundação dessa entidade. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do Sindicato

Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais, relatando

acidentes fatais que vitimaram empregados de empresas que prestam serviços à

Cemig e protestando contra a política de terceirização adotada por esta. (- À

Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Maria da Aparecida, solicitando o apoio desta Casa às reivindicações

salariais da classe dos Auxiliares de Serviços de Educação. (- À Comissão de

Educação.)

Do Sr. José Eugênio da Fonseca, Sócio-Diretor da Tear Têxtil Indústria e Comércio

Ltda., agradecendo voto de congratulações com essa empresa pelo recebimento do

título Mérito Empresarial de 2009, o qual foi formulado por esta Casa em atenção a

requerimento do Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. Carlos Eduardo Leal, solicitando a intercessão desta Casa em favor da

nomeação de 37 candidatos aprovados em concurso para o cargo de Perito Criminal

da Polícia Civil.

CARTÃO

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, encaminhando exemplar

da publicação “Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais”. (-

À Comissão de Política Agropecuária.)

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 3.475/2009

Dispõe sobre a exigência do diploma de Jornalismo em concursos públicos no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Será exigida a formação superior em Jornalismo aos participantes de
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concursos públicos para cargos inerentes ao exercício da profissão de jornalista no

Estado.

Art. 2º - A profissão de jornalista está regulamentada pelo Decreto-Lei nº 972, de 17

de outubro de 1969.

Art. 3º - Caberá aos órgãos públicos que promoverem o concurso informar, no edital

do concurso, sobre a exigência do diploma de jornalista.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Esta propositura objetiva garantir aos cargos públicos a qualificação

profissional para o exercício de trabalhos jornalísticos.

A exigência de diploma nos órgãos públicos é também uma maneira de zelar pela

qualidade da informação, tanto técnica quanto ética.

O projeto de lei inviabilizará a participação de candidatos/profissionais de áreas

distintas das de jornalismo, cujas atividades estão regidas pelo Decreto-Lei nº 972, de

17/10/69:

“Art. 2º - A profissão de jornalista compreende, privativamente, o exercício habitual

e remunerado de qualquer das seguintes atividades:

a) redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação de

matéria a ser divulgada, contenha ou não comentário;

b) comentário ou crônica, pelo rádio ou pela televisão;

c) entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada;

d) planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de

jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser

divulgada;

e) planejamento, organização e administração técnica dos serviços de que trata a

alínea "a";

f) ensino de técnica de jornalismo;

g) coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação;

h) revisão de originais de matéria jornalística, com vistas à correção redacional e à

adequação da linguagem;
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i) organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos

dados para a elaboração de notícias;

j) execução da distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de caráter

jornalístico, para fins de divulgação;

l) execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico.”.

O Supremo Tribunal Federal, com a decisão de não exigência do diploma para o

exercício da profissão de jornalista, não tornou sem efeito legal o Decreto-Lei nº 972,

de 1969, uma vez que não excluiu a profissão, que está prevista na CLT.

O compromisso do jornalista é transmitir uma informação de qualidade,

principalmente quando atua dentro do poder público, respeitando o princípio da

publicidade, considerando a transparência das ações.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.476/2009

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Cabo Verde - AECV -, com

sede no Município de Cabo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Cabo Verde -

AECV -, com sede no Município de Cabo Verde.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: As principais finalidades da Associação Esportiva Cabo Verde - AECV

- consistem em promover atividades socioculturais, recreativas e esportivas e

colaborar com iniciativas comunitárias filantrópicas e assistenciais.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de

utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.477/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede no Município de

Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede

no Município de Pratápolis.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2009.

André Quintão

Justificação: A Associação Nova Aliança, com sede no Município de Pratápolis, é

uma instituição beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso,

fundada em 20/5/2004. Tem por finalidade prestar serviços comunitários para

pessoas da terceira idade residentes no Município. Atualmente, atende mais de 200

pessoas em grupos de convivência.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

formalmente instruído conforme as exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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 3.478/2009

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Ponto de Partida, com sede no

Município de Barbacena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Ponto de Partida,

com sede no Município de Barbacena.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2009.

André Quintão

Justificação: A Associação Cultural Ponto de Partida, com sede no Município de

Barbacena, é uma instituição beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos e sem
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caráter religioso, fundada em 1º/12/82. Tem por finalidade organizar atividades de

caráter cultural, contribuir para a constituição do acervo cultural de Barbacena e de

outras localidades e desenvolver a participação e a conscientização da comunidade

por meio de manifestações culturais diversas.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

formalmente instruído conforme as exigências na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.479/2009

Dá a denominação de Rodovia Dely Antunes de Figueiredo ao trecho que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Dely Antunes de Figueiredo o trecho da MG-406

entre os Municípios de Almenara e Rubim.

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

Sala das Reuniões, 30 de junho de 2009.

Adalclever Lopes

Justificação: O trecho da Rodovia MG-406 localizado entre os Municípios de

Almenara e Rubim está recebendo os benefícios do programa Proacesso, do governo

do Estado. Deve estar concluída ainda neste semestre a totalidade de sua

pavimentação asfáltica.

A homenagem que se presta ao Sr. Dely Antunes Figueiredo, dando ao trecho da

rodovia o seu nome, deve-se ao fato de ele ter sido Prefeito Municipal de Rubim entre

os anos de 1966 e 1970, tendo sido um dos maiores realizadores de obras públicas

do Município, notadamente para as populações de baixa renda.

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

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

Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 4.114/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Ronaldo Saraiva Magalhães pela sua posse como

Presidente da Associação dos Atacadistas Distribuidores de Minas Gerais. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 4.115/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral pela abertura do

XXIV Encontro do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 4.116/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte pela

comemoração de seu 49º aniversário de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.117/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Felipe Palhares Guerra Lages pelo recebimento do Grande

Colar do Mérito Legislativo, outorgado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.118/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Garfo Clube de Governador Valadares por ocasião dos seus

50 anos. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.119/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pedido de providências com

vistas à inclusão de nova condicionante, relacionada ao aproveitamento escolar do

aluno, para a concessão de Bolsa Família na área da educação. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 4.120/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado aos Srs. Fernando Henrique Shuffner Neto, Diretor da Cemig

Distribuição S.A.; Luiz Henrique de Castro Carvalho, Diretor da Cemig Geração e

Transmissão S.A.; Oswaldo Borges da Costa Filho, Presidente da Codemig; Antônio

Alberto Moreira de Castro, Presidente da MGS; Paulo Paiva, Presidente do BDMG;

Eduardo Lery Vieira, Presidente do Indi; José Carlos de Mattos, Presidente da

Gasmig; Márcio Kangussu, Presidente da Copanor; Márcio Augusto Vasconcelos
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Nunes, Presidente da Copasa-MG; Teodoro Alves Lamounier, Presidente da Cohab;

Marcos Antônio Lopes, Presidente da Prominas, e à Sra. Isabel Pereira de Souza,

Presidente da Prodemge, pedido de informações sobre a despesa total realizada com

publicidade nos anos de 2007 e 2008. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Duarte Bechir

(2).

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

realização do ciclo de debates “Consórcios intermunicipais - cooperação e gestão”.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - Estão reabertos os nossos

trabalhos ordinários.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 1º de

julho, 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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 9h10min, 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, questões relativas ao assédio

moral e suas implicações e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
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ofícios da Sra Bárbara Kelly Moreira Ramos, advogada, respondendo as denúncias

feitas na 9ª Reunião Extraordinária desta Comissão, no dia 18/5/2009, no Município

de Cachoeira de Pajeú, em nome da Prefeitura desse Município; e do Sr. Marcos

Aurélio B. Pereira e das Sras. Vanda Maria Guimarães Rocha, Marlene Ana Pereira

Teixeira e Márcia Maria Borges, Conselheiros Tutelares, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 3.776/2009; Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.693/2009; Laércio Alves

Camilo, informando que é detento da Penitenciária de Paca, em Governador

Valadares, e solicitando as providências que menciona, em razão de seu estado de

saúde; Luciano Beregeno, do jornal “Gazeta do Triângulo”, solicitando uma entrevista

com esta Comissão para tratar dos novos desdobramentos da morte do Sr.

Agamenon Pereira do Nascimento no Município de Araguari; Christiano Leonardo

Gonzaga Gomes, Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de

Ribeirão das Neves, encaminhando cópia de ofício enviado pela Diretoria de

Atendimento e Ressocialização do Presídio Inspetor José Martinho Drumond;

Eduardo Francisco Lovato Bianco, Promotor de Justiça, em resposta à denúncia de

calúnia e difamação contra o Sr. Vanilton; da Algo Mais Artes Gráficas,

encaminhando a esta Comissão quatro exemplares do Informe 2009 - Anistia

Internacional “O Estado dos Direitos Humanos no Mundo” e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de Polícia Civil de Minas Gerais;

Cezar Romero Machado Santos, Coronel PM Corregedor; Eduardo Nepomuceno de

Sousa, Promotor de Justiça; e Jairo Cruz Moreira, Promotor de Justiça (11/6/2009);

André Luiz Amorim Siqueira, Juiz Auxiliar da Corregedoria da Gerência de

Fiscalização do Foro Judicial da Região 4; Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário

da Casa Civil; e Ademir Camilo, Deputado Federal (20/6/2009). A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Maria Lúcia Scarpelli, Presidente

da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de

Belo Horizonte; Rosângela Morais Antunes, escritora; Sandra Margareth Silvestrine,

Presidente do Sindicato dos Servidores do Judiciário da 1ª Instância; e os Srs. Arthur

Lobato Magalhães Filho, Vice-Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
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de Minas Gerais; Israel Arimar de Moura, Secretário-Geral do Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte - Sindibel -, representando Célia de

Lélis Moreira, Presidente do Sindibel; Wanderson Paiva Rocha, Diretor Administrativo

e Financeiro do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública

Municipal de Belo Horizonte - Sind-Rede-BH; Willian Santos, Ouvidor da Guarda

Municipal de Belo Horizonte; Robert Wagner França, Coordenador-Geral do Sinjus,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na condição 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.

Registra-se a presença da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Domingos

Sávio (por indicação da Liderança do BSD). 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

Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao Comandante de

Policiamento da Capital pedido de providências para que encaminhe a esta Comissão

os atos de transferência dos militares que são objetos da audiência pública que se

realizará dia 2/7/2009; Padre João (2) em que solicita sejam realizadas reuniões para,

em audiência pública com convidados que menciona, no Município de Oliveira,

discutir sobre o assassinato ocorrido na cadeia pública daquele Município e a

construção de um novo presídio; e discutir sobre a violência instalada na cadeia

pública do Município de Mariana e a construção de um presídio para as Comarcas de

Ouro Preto e Mariana; Vanderlei Miranda (2) em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria de Educação cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião Ordinária desta

Comissão, documentos apresentados pela Sra. Jucilene Ribeiro Alves e pedido de

providências para que seja apurada denúncia de possíveis arbitrariedades cometidas

por funcionários da Escola Estadual São Bento contra a filha da referida senhora, seja

encaminhado à Escola Estadual São Bento, ao Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário e ao Conselho

Tutelar Centro-Sul de Belo Horizonte cópia das notas taquigráficas da 12ª Reunião
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Ordinária desta Comissão, documentos apresentados pela Sra. Jucilene Ribeiro

Alves e pedido de providências para que seja apurada a denúncia que menciona;

Arlen Santiago (5) em que solicita seja encaminhado ao Superintendente Estadual da

Polícia Federal em Minas Gerais e ao Secretário de Defesa Social pedido de

providências para que se dê mais segurança à Comunidade Indígena Xacriabá, em

São João das Missões, principalmente ao Cacique Santo e a Comunidade do Morro

Vermelho, que estão sendo ameaçados de morte; seja encaminhado à Secretaria de

Educação pedido de providências para que seja cumprida a lei e sejam incluídos, em

todas as escolas de Minas Gerais, informações sobre as comunidades indígenas do

Estado; seja encaminhado ao Presidente da Funai pedido de providências para que

sejam agilizados os trabalhos para a retificação e correta demarcação das terras

indígenas Xacriabá; seja encaminhado ao Ministro dos Transportes e ao Presidente

do DNIT, pedido de providências para que seja transferida a jurisdição do trecho da

BR-135 compreendido entre os Municípios de Itacarambi, São João das Missões,

Manga e Montalvânia para o Estado de Minas Gerais para que o referido trecho

possa ser incluído no programa Proacesso, ou que o Ministério dos Transportes tome

as providências para o imediato asfaltamento do referido trecho; sejam encaminhados

ao Procurador-Geral do Estado e ao Procurador-Geral Federal cópia das notas

taquigráficas da 15ª Reunião Extraordinária desta Comissão, em São João das

Missões, e pedido de providências para que seja averiguado suposto desvio de

recursos para construção da rodovia no trecho compreendido entre os Município de

Januária, Itacarambi e São João das Missões; Paulo Guedes (3) em que solicita seja

agendada visita com o Ministro da Justiça e com o Presidente da Funai com o intuito

de liberar os recursos para o pagamento das desapropriações das terras indígenas

do povo Xacriabá e realizar sua demarcação; seja encaminhado ao Secretário de

Defesa Social pedido de providências para aumentar o efetivo da Polícia Militar no

Município de São João das Missões, em virtude do aumento da criminalidade na

região; seja encaminhado ao jornal “Gazeta Norte Mineira”, em Montes Claros, e ao

jornalista Waldemar Soares do mesmo jornal, manifestação de repúdio em relação à

reportagem que fez menção pejorativa e discriminatória aos povos indígenas, em

especial, o Xacriabá; Durval Ângelo e Paulo Guedes em que solicitam seja



____________________________________________________________________________
237

encaminhado ao Coordenador do CAO-DH cópia das notas taquigráficas da 15ª

Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências para análise da

possibilidade do ingresso de uma ação criminal contra os referidos jornal e jornalista;

Durval Ângelo (15) em que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública,

com convidados que menciona, obter esclarecimentos sobre a situação do jornalista

José Cleves, que foi apontado como suspeito pela morte de sua esposa e para o

lançamento do livro "A Justiça dos Lobos", do mesmo jornalista; sejam encaminhadas

ao Sr. Gercino José da Silva Filho, da Ouvidoria Agrária Nacional, ao Sr. Marcelo

Martins Berthe, Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, à Funai, à Procuradoria

da República em Belo Horizonte, à Justiça Federal em Montes Claros e ao Sr. Allan

Versiani de Paula, Procurador da República em Montes Claros cópia das notas

taquigráficas e pedido de providências contra denúncias descritas nas referidas

notas; seja realizada visita à cadeia pública de Ponte Nova e seja realizada reunião

para, em audiência pública, com convidados que menciona, no referido Município,

obter esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades praticadas naquele

estabelecimento prisional; seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Ministério

de Desenvolvimento Agrário, ao Ministério de Desenvolvimento Social, ao Ministério

da Saúde, ao Incra nacional, ao Incra-MG, à Funasa, à Consea-MG e aos Prefeitos

dos Municípios de Varzelândia e São João da Ponte pedido de providências para que

acolham as recomendações feitas pela Fian-Brasil e promovam ações visando

atendê-los; seja encaminhado à Rádio Itatiaia pedido de providências solicitando

cópia da entrevista concedida pelo Cel. PM Nilo Sérgio da Silva sobre a transferência

de policiais militares; seja encaminhada à Ouvidoria Agrária Nacional, ao Conselho

Nacional de Justiça, ao CAO-Conflitos Agrários, ao Iter, à Comissão Pastoral da Terra

(Norte de Minas), à Vara de Conflitos Agrários, ao Tribunal de Justiça, ao Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de Minas, à Secretaria de Estado de Reforma

Agrária e ao Incra as notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária desta

Comissão; seja encaminhado ao CAO-Conflitos Agrários pedido de providências para

requisitar a interposição de um pedido de prisão preventiva de possíveis agressores,

que ameaçam trabalhadores rurais sem terra na região do conflito agrário em Rio

Pardo de Minas; seja encaminhado ao Iter pedido de informações sobre o
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levantamento realizado pelo Iter do Município de Rio Pardo de Minas e as ações

discriminatórias relativas às áreas rurais desse Município; seja encaminhado ao

Diretor do Iter pedido de providências para a possível interposição de uma ação

discriminatória ou de outras medidas judiciais cabíveis para regularizar a situação das

terras e dos conflitos agrários na região do Município do Rio Pardo de Minas; seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para designar

um Promotor de Justiça para atuar na Comarca de Rio Pardo de Minas; seja

realizada reunião para, em audiência pública, com convidados que menciona, no

Município de Rio Pardo de Minas, obter esclarecimentos sobre a situação dos

conflitos agrários na região; sejam encaminhados ao Iter, à Vara de Conflitos

Agrários, à Delegacia de Conflitos Agrários e ao Conselho Nacional de Justiça o

abaixo-assinado, a representação e as fotos referentes a um conflito sócio-ambiental

na região de Rio Pardo de Minas, de acordo com as informações prestadas pelo

Sindicato dos Trabalhadores Rurais nos referidos documentos; seja encaminhada às

Corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado e do Conselho Nacional de Justiça a

representação da Comunidade Geraizeira de Raiz do Município de Rio Pardo de

Minas, na qual se relata a prática de danos materiais por parte da Empresa Replasa,

seja realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre a

adoção de postura possivelmente abusiva e arbitrária por parte de policiais militares

de Santa Luzia em tentativa de impedir a atuação da Polícia Civil daquela localidade;

André Quintão e Durval Ângelo em que solicitam seja realizada reunião conjunta das

Comissões de Direitos Humanos e Participação Popular para, em audiência pública,

com convidados que menciona, no Município de São João da Ponte, obter

esclarecimentos sobre a demarcação de terras na região e sobre as práticas violentas

cometidas contra remanescentes de quilombolas, bem como para analisar e adotar

medidas em conformidade com o relatório da Fian-Brasil da ONU. 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 junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 379/2009*

Belo Horizonte, 30 de junho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei nº 3.186, de 2009, que cria a

Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Estado de Minas Gerais - ARAS-MG

e dá outras providências.

A emenda proposta cria funções gratificadas destinadas à Agência, valorizando os

servidores detentores de cargos de provimento efetivo que nela prestarão

assessoramento técnico ou especializado e que coordenarão suas atividades,

projetos, programas e equipes de trabalho, aprimorando a estruturação da autarquia.

Ressalto, por oportuno, que a criação das funções gratificadas proposta pela

emenda observa o disposto no art. 19 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a emenda em

questão à consideração dos seus nobres pares.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo e §§ 1º e 2º:

Art. ... - Ficam criadas 125,02 (cento e vinte cinco vírgula zero duas) unidades de

FGI-unitário, a que se refere a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,

destinadas à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput”, o quantitativo de FGI-unitário da

ARSAE-MG, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 2007,

passa a ser de 125,02 (cento e vinte cinco vírgula zero duas) unidades.

§ 2º - A identificação e a destinação das funções gratificadas criadas no “caput”

serão fixadas em decreto.”
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- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.186/2009. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.435/2008

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de Minas Gerais –

Acibra-MG –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.435/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo

Horizonte, que tem como finalidade fortalecer a integração entre brasileiros e

italianos, sobretudo entre descendentes de italianos que residem nos Estados de

Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

Na consecução de seus propósitos, a entidade procura cultivar a tradição, a cultura,

o folclore e a história italiana, buscando sempre um maior congraçamento entre

italianos, seus descendentes e simpatizantes; estimula e desenvolve atividades

culturais, cívicas, recreativas, sociais e desportivas; cria estrutura administrativa

capaz de reunir o acervo resultante de suas realizações.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.435/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.478/2008
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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 o Município de Fruta de Leite ao entroncamento da

Rodovia BR-251.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.478/2008 tem por finalidade dar a denominação de Aníbal

Gonçalves das Neves ao trecho que liga o Município de Fruta de Leite ao

entroncamento da Rodovia BR-251.

Nascido em 1904, Aníbal Gonçalves das Neves destacou-se como empresário do

ramo de transportes de carga, atuando em toda a região. Foi um dos fundadores do

Município de Fruta de Leite, participando decisivamente de sua história. Tinha como

sonho a pavimentação da rodovia que liga esse Município ao entroncamento da

Rodovia BR-251, o que está prestes a se tornar realidade.

Dono de um espírito dinâmico, pessoa simples e respeitada na comunidade de

Fruta do Leite, deixou saudosas lembranças na população, sendo que, com o projeto

de lei em análise, terá sua memória preservada por meio da homenagem nele

consubstanciada.

Ressalte-se, por fim, que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com o objetivo de identificar com mais objetividade a rodovia a ser

denominada: trecho da LMG-626 que liga o Município de Fruta de Leite ao

entroncamento da Rodovia BR-251.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.478/2008, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Irani Barbosa, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.480/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo dar

denominação ao trecho de estrada que liga o Município de Coração de Jesus ao

Município de Brasília de Minas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.480/2008 tem por finalidade dar a denominação de Arlen de

Paulo Santiago ao trecho de estrada que liga o Município de Coração de Jesus ao

Município de Brasília de Minas.

Inicialmente, ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo identificar a rodovia que se pretende

denominar: trecho da LMG-654 que liga o Município de Coração de Jesus à MG-202.

Quanto ao mérito da proposição, cabe observar que Arlen de Paulo Santiago

nasceu no Município de Montes Claros, em 1928. Participou efetivamente da história

da sua terra natal e do Município de Coração de Jesus, onde o seu descendente

Arlen de Paulo Santiago Filho foi Prefeito Municipal, sendo hoje Deputado Estadual.

Empreendeu várias ações em prol do desenvolvimento desses Municípios,

merecendo destaque a sua contribuição para a geração de empregos na região,

deixando uma imagem de homem perseverante, dinâmico e honrado.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende promover o reconhecimento aos relevantes serviços prestados às

comunidades dos referidos Municípios.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.480/2008, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.001/2009

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 ao trecho da Rodovia MG-402 que liga o Município de São Francisco

ao Município Pintópolis.

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 a matéria, nos termos do art. 103, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

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 o Município de São Francisco

ao Município de Pintópolis.

Nascido em 1919, Mauro Caetano Gomes foi Vereador por quatro mandatos no

Município de São Francisco, onde nasceu.

Com um histórico de representatividade inigualável na região, atuou nos dois

últimos mandatos, em que presidiu a Câmara Municipal, como representante da

margem esquerda do Rio São Francisco, defendendo com afinco a região de Urucuia,

Pintópolis e Serra das Araras (Chapada Gaúcha), Municípios cortados pela MG-402.

Pessoa simples como todo mineiro, deixou saudosas lembranças naquela

população sertaneja.

Com a homenagem prestada pelo projeto de lei em análise, terá sua memória

preservada.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.001/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Djalma Diniz, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.050/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 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.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo esclarecer que a rodovia a ser denominada

é o trecho da LMG-744 que liga o Município de Virgolândia à MG-314.

Com relação ao mérito, cabe observar que o Cônego João Avelino dos Reis,

nascido no Município de Belo Horizonte, em 1916, foi acolhido em casa de religiosos

e conduzido a um seminário, onde se ordenou padre em 1947. Exerceu seu ministério

sarcedotal na região compreendida pelos Municípios de Coroaci, Virgolândia, Marilac

e Nacip Raydan. Residiu em Coroaci entre 1951 e 1959, período em que assumiu a

capela de Nossa Senhora da Penha em Nacip Raydan. A partir de 1959, fixou

residência definitiva em Virgolândia e preocupou-se em desenvolver um trabalho

especial de assistência às crianças mais carentes.

Sobressaiu na organização litúrgica, principalmente na Semana Santa, o que o

tornou referência para os outros sacerdotes que passaram pela região. Sempre muito

prudente, ganhou respeito e admiração de toda a população local.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em análise
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pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados às

referidas comunidades.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.050/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.051/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela 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 enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do

art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.051/2009 tem por finalidade dar 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.

Ressalte-se, inicialmente, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como objetivo identificar corretamente a rodovia que se

pretende denominar: trecho da LMG-744 que liga os Municípios de Virgolândia e

Nacip Raydan.

Quanto ao mérito, cabe observar que o Frei Leopoldo Maria Borgerik nasceu na

Holanda, em 1914, onde estudou no seminário de padres. Ordenado sacerdote,

decidiu trabalhar no Brasil, fixando residência no Município de Virgolândia, onde foi
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empossado na Paróquia de São Gonçalo do Amarante, em 1974. Trabalhou

ardorosamente em favor das comunidades rurais e das Comunidades Eclesiais de

Bases - CEBs. Em 1980 assumiu a Paróquia de Santa Luzia, no Município de Marilac,

vindo a falecer em 1983. Tinha como principal meta a organização paroquial. Apoiava

as reivindicações sociais por meio de entidades de classe, incentivava o

cooperativismo e o desenvolvimento econômico da região.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes serviços prestados

àquelas comunidades.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.051/2009 em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.175/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Projeto Recriar, com sede no Município de

Rio Espera.

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 3.175/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Projeto Recriar, com sede no Município de Rio Espera, entidade civil sem

fins lucrativos, de caráter assistencial, social e cultural, que tem por finalidade

promover o desenvolvimento comunitário.

Tem como finalidades difundir atividades educativas, culturais e científicas através

da realização de pesquisas, conferências e seminários, dando cursos
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profissionalizantes e treinamentos, editando publicações, vídeos e prestando

assessoria técnica nos campos ambiental, educacional e sociocultural, com o objetivo

de divulgar o Projeto Recriar.

Ademais, fomenta projetos alternativos voltados para as áreas da assistência social,

da saúde, da educação, da cultura, do esporte e do lazer, sempre com intuito de

melhorar a qualidade de vida da população, além de promover a defesa do meio

ambiente.

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° 3.175/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.178/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe institui

a Semana Estadual de Prevenção ao Câncer da Próstata.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1,

que apresentou. Em seguida, foi encaminhada à Comissão de Saúde, que opinou por

sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.178/2009 institui a Semana Estadual de Prevenção ao Câncer

da Próstata, a ser realizada, anualmente, na semana do segundo domingo de abril,

data do Dia Mundial do Combate ao Câncer, com o objetivo de esclarecer e

conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce.

Considerando que o câncer pode assumir diferentes facetas que têm em comum
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demandar cuidados e orientações gerais aos pacientes e familiares, a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que institui uma semana para a

disseminação de informações sobre a prevenção e o combate à doença em geral, a

ser realizada na última semana de novembro, coincidindo com o Dia Nacional de

Combate ao Câncer o que possibilita a soma de esforços estadual e federal para

esclarecer a população sobre o tema.

Na proposição apresentada, dispositivos do projeto de lei em análise considerados

inadequados foram suprimidos, como o parágrafo único do art. 1º, que determina a

inserção da data no calendário oficial do Estado, devido a sua inexistência; e o art. 3º,

que autoriza o Estado a celebrar convênios ou parcerias e indica as atividades a

serem realizadas, por se tratar de matéria de competência constitucional do

Governador do Estado.

Também foi esse o caso do art. 4º, pois prevê que as despesas oriundas da nova

lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Saúde,

suplementadas, se necessário. Ora, aprovada a nova data, como o tema é pertinente

a sua área de atuação, essa Secretaria assumirá o planejamento das ações a serem

executadas, sendo que as despesas decorrentes dessas atividades correrão por

conta de sua dotação orçamentária.

Já a Comissão de Saúde, em seu parecer, ressaltou a importância do

desenvolvimento de ações conjuntas na prevenção e detecção da enfermidade de

forma geral e da conscientização da população com os cuidados fundamentais para

evitar seu aparecimento, uma vez que é possível a diminuição do número de casos

ou melhores resultados nos tratamentos.

No âmbito de competência desta Comissão, cabe ressaltar que o projeto de lei em

análise não acarreta despesas para o erário e não implica repercussão na Lei

Orçamentária. Portanto, não há óbice à sua transformação em lei.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos 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, 30 de junho de 2009.
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Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Juarez Távora - Inácio

Franco - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.209/2009

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação dos Violeiros de Muriaé, com sede no Município de

Muriaé.

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 3.209/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Violeiros de Muriaé, que possui como finalidade divulgar, organizar, direcionar,

promover, defender e resgatar a arte caipira em âmbitos local, regional e nacional.

Na consecução de seus propósitos, promove seminários, encontro de violeiros e

festivais; viabiliza o surgimento de novos valores da arte caipira; busca intercâmbio

com outras associações visando à união e ao fortalecimento dos artistas; mantém

uma biblioteca com matérias de pesquisa de ritmos, estilos e histórias desse

segmento da arte popular.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.209/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.349/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a declarar de
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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.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.349/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Anta, que possui como

finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com

deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, bem como

incentivar a comunidade a melhor conhecer as suas potencialidades e reivindicações.

Para isso, coordena e executa políticas e programas da Federação das Apaes do

Estado e da Federação Nacional das Apaes, assegurando e defendendo o progresso,

a credibilidade e as unidades orgânica e filosófica do movimento apaeano.

A entidade proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas da educação, da

saúde, do esporte e do lazer, além de promover estudos e pesquisas referentes à

causa do excepcional, com o intuito de difundir avanços científicos para a área e

aprimorar a formação de pessoal técnico.

Junto ao poder público e a entidades privadas, reivindica políticas a favor dos

direitos da pessoa com deficiência.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.349/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.350/2009

Comissão de Cultura

Relatório
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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 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 a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.350/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, com sede no Município de Belo

Horizonte, que possui como finalidade a disseminação da arte musical.

Tem como foco principal representar as aspirações e defender os interesses dos

instrumentistas da orquestra, buscar o aperfeiçoamento dos seus integrantes e a

formação de músicos.

É relevante mencionar que a Associação está vinculada a uma das mais

tradicionais orquestras do País, a qual , fazendo jus ao seu “status”, contrata músicos

internacionais, encena grandes óperas e realiza concertos executando peças dos

mais renomados compositores do mundo.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.350/2009,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.358/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, objetiva declarar de

utilidade pública a Creche Irmã Fabíola, com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem ela agora a este órgão
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colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.358/2009 pretende declarar de utilidade pública a Creche Irmã

Fabíola, entidade civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver no Município de

Santa Luzia importante trabalho na área da assistência social em benefício das

crianças e adolescentes.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa instituição desenvolve

atividades diversas, sempre com o intuito de promover condições de melhoria na

qualidade de vida das crianças e adolescentes sob seus cuidados, procurando

assegurar-lhes abrigo, alimentação, educação, saúde e lazer, visando ao

desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,

atuando assim em complementação à ação da família e da comunidade. Além disso,

fomenta programas de qualificação profissional do adolescente, com o objetivo da

sua inclusão no mercado de trabalho.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.358/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.360/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores da Sapolândia, com sede no Município

de Guapé.

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 3.360/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Sapolândia, com sede no Município de Guapé, a qual possui como

finalidade a melhoria da qualidade de vida da população local, especialmente a mais

carente.

Para alcançar suas metas, a entidade combate a fome e a pobreza; protege a

saúde da família, da criança, do adolescente e do idoso; executa projetos relativos à

agricultura e pecuária; promove a habilitação de pessoas portadoras de deficiências;

orienta sobre a preservação do meio ambiente; implementa atividades nas áreas da

educação, cultura, lazer e esporte; e oferece cursos profissionalizantes objetivando a

inserção dos seus associados no mercado de trabalho.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.360/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.366/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

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.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.366/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária de Radiodifusão para o Desenvolvimento Artístico, Educacional e

Cultural da Cidade de Resende Costa, que possui como finalidade lutar por uma

comunicação e informação democráticas.

Para alcançar suas metas, torna-se cooperadora ativa de tudo quanto possa

concorrer para a prosperidade de seus associados; dá oportunidade à difusão de

ideias, da cultura, das tradições e dos hábitos sociais da comunidade; estimula o

lazer e o convívio social; promove atividades de utilidade pública, integrando-se nos

serviços de defesa social; contribui para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de

atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação vigente;

executa serviços de radiodifusão; firma contratos diversos 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 3.366/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.372/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Regional Naturalista dos Terapeutas Popular da Zona

da Mata-MG – Arnatep –, com sede no Município de Tombos.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.372/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Regional Naturalista dos Terapeutas Popular da Zona da Mata-MG, com sede no

Município de Tombos, que possui como finalidade fortalecer a classe profissional dos
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terapeutas em terapia popular e sua liberdade de atuação.

Para alcançar seus objetivos, defende os direitos dos associados perante o podere

público e as entidades privadas; apoia a pesquisa científica e tecnológica, buscando

comprovar a eficácia de uma metodologia terapêutica dentro das curas popularares;

promove intercâmbio de informações técnicas, jurídicas, financeiras, comerciais e

outras de interesse comum; mantém biblioteca especializada e divulga trabalhos e

notícias de interesse da Associação; mantém convênios com entidades públicas e

privadas para subsidiar suas iniciativas; promove cursos, seminários e simpósios para

os associados, buscando o aperfeiçoamento profissional; luta pela regulamentação

da profissão; desenvolve e mantém programas de atendimento gratuito à população

carente, especialmente a crianças e idosos.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.372/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.380/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Caixa de Assistência Social União e Humanidade, com sede no

Município de Varginha.

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 3.380/2009 pretende declarar de utilidade pública a Caixa de

Assistência Social União e Humanidade, com sede no Município de Varginha, que

tem como finalidade promover o desenvolvimento de uma consciência cidadã no meio
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comunitário onde atua, por meio do estímulo à valorização do ser humano e ao

respeito à sua dignidade.

Dessa maneira, prioriza ações voltadas para a assistência social; oferece proteção

à saúde da família, de crianças e idosos; combate a fome e a pobreza; promove a

habilitação de pessoas portadoras de deficiência.

Por todo o exposto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.380/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.385/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 103, I, “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, entidade civil sem fins lucrativos,

que tem o objetivo precípuo de fomentar o desenvolvimento social e econômico do

Município de São João del-Rei.

Faz parte de suas atividades reunir recursos disponíveis, materiais, humanos e

assistenciais, para desenvolver e executar programas de combate à fome e à

pobreza, além de angariar recursos financeiros destinados à construção e à reforma
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de moradias para os mais necessitados, visando à proteção da família.

Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade constituem valiosa parceria com o

poder público na busca da melhoria das condições de vida da sociedade, pelo que

ajuizamos meritória a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade

pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.385/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.388/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.388/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, com sede no Município de Sabará,

entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1998, que tem por finalidade congregar

as pessoas daquela comunidade, promovendo o seu desenvolvimento.

Para cumprir os seus objetivos programáticos, fomenta ações voltadas para o

incremento da educação, da segurança, da proteção e da defesa da saúde, da

capacitação profissional; da promoção da ética, da paz, da cidadania e dos direitos

humanos.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de

utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.388/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.390/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae -, com

sede no Município de Divisa 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 determina o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.390/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Divisa Nova, que possui como

finalidade primordial promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com

deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, bem como

incentivar a comunidade a melhor conhecer as suas potencialidades e reivindicações.

Para isso, a instituição coordena e executa políticas e programas da Federação das

Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes, assegurando e defendendo o

progresso, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do movimento apaeano.

A entidade proporciona a seus assistidos atendimento nas áreas de educação,

saúde, esporte e lazer, além de promover estudos e pesquisas referentes à causa do

excepcional, com o intuito de difundir avanços científicos para a área e aprimorar a

formação de pessoal técnico.

Junto aos poderes públicos e entidades privadas, reivindica políticas a favor dos

direitos da pessoa com deficiência.

Dessa forma, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade
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pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.390/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.396/2009

Comissão de Cultura

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 examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.396/2009 pretende declarar de utilidade pública a Quik

Companhia de Dança, com sede no Município de Nova Lima, que tem como

finalidade principal promover a dança e outras manifestações artísticas e culturais.

No cumprimento do seu propósito, a instituição cria, produz e executa espetáculos e

projetos de dança e artes cênicas, além de oferecer cursos, oficinas e estágios aos

artistas e interessados, buscando o desenvolvimento de novos atores, atrizes,

bailarinos e bailarinas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.396/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.644/2008
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

Preliminarmente foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, em análise de mérito, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio,

e Cooperativismo opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1,

apresentado pela Comissão de Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em estudo estabelece a concessão de desconto de 50% sobre as multas

e os juros de mora de créditos tributários inscritos em dívida ativa até o dia

31/12/2007, mediante o repasse financeiro de 25% do valor das multas e juros ao

Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -, e o requerimento de pagamento do

crédito tributário. Desse modo, pretende-se incentivar o repasse financeiro ao fundo

por meio de benefício fiscal.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, apresentando o Substitutivo

n° 1, para adequar a proposição à técnica legislati va.

Em análise de mérito, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1

apresentado pela Comissão que a precedeu, ressaltando a importância do fundo para

o fomento ao turismo como atividade econômica no Estado, por meio do

financiamento de 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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A Comissão entendeu que o projeto em tela viabiliza a apropriação de uma fonte

que já encontra previsão na própria lei reguladora do fundo, qual seja, os recursos

advindos da concessão de benefícios fiscais. Entretanto, ressaltou a necessidade de

acompanhamento da execução orçamentária do fundo para que a intenção do autor

seja satisfeita, uma vez que o Fastur tem apresentado um desempenho tímido, e a

mera apropriação de receitas não significa a efetiva utilização do fundo.

A isenção fiscal parcial prevista no projeto incide sobre créditos tributários inscritos

em dívida ativa. Não há, portanto, comprometimento da arrecadação corrente do

Estado, o que assegura a conformidade do projeto à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esse entendimento foi asseverado em estudo de impacto elaborado pela Secretaria

de Estado de Fazenda, em resposta a requerimento da Comissão de Constituição e

Justiça. De acordo com a Secretaria, “o projeto de Lei em questão atinge a princípio

tão somente créditos tributários inscritos em dívida ativa, não gerando qualquer

impacto direto na arrecadação corrente do Estado”.

O autor da proposição, o Deputado Eros Biondini, ressaltou que o projeto possibilita

ao Estado o recebimento de débitos antigos e de difícil recuperação, criando estímulo

ao pagamento por meio da anistia parcial. A esse respeito, entretanto, a Secretaria

afirmou que programas similares de estímulo à amortização de valores inscritos em

dívida ativa não têm gerado efeitos expressivos.

Lado outro, é importante ressaltar que o Fastur, cujo agente financeiro é o Banco de

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, é um fundo reembolsável,

exigindo contrapartida e pagamento dos investimentos financiados. Desse modo,

consideramos que o projeto não traz repercussão financeira para as contas públicas.

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, apresentad o pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Juarez Távora

- Adelmo Carneiro Leão (voto em branco).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.035/2009
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Comissão de Saúde

Relatório

A proposição em análise, dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Gilberto Abramo,

dispõe sobre a proibição de consumo de produtos derivados do tabaco em recintos

coletivos fechados e dá outras providências.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto pretende proibir o uso de produtos fumígenos, derivados ou não do

tabaco, em recintos coletivos fechados, públicos ou privados.

A proposição está em consonância com o art. 3º, § 1º, do Código de Saúde do

Estado de Minas Gerais, que dispõe que o Estado garantirá a saúde da população

mediante a formulação e a execução de políticas econômicas e sociais que visem à

redução de riscos de doença e de outros agravos. Além disso, o art. 8º, II, do mesmo

código, estabelece que a atenção à saúde compreende o campo da intervenção

ambiental, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e as condições sanitárias

dos ambientes de vida e de trabalho.

Conforme exposto no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, já existe

ampla legislação sobre a matéria, tanto no Estado quanto na União.

A Lei Federal no 9.294, de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à

propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e

defensivos agrícolas, estabelece, em seu art. 2º, que é proibido o uso de cigarros,

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não

do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada

exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.

Incluem-se nas disposições desse artigo as repartições públicas, os hospitais e

postos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as

salas de teatro e cinema, sendo vedado o uso dos produtos em questão nas
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aeronaves e nos veículos de transporte coletivo. A referida lei foi regulamentada pelo

Decreto no 2.018, de 1996, que, em seu art. 2º, I, considera recinto coletivo todo local

fechado destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas, tais como

casas de espetáculos, bares, restaurantes e estabelecimentos similares. São

excluídos do conceito os locais abertos ou ao ar livre, ainda que cercados ou, de

qualquer forma, delimitados em seu contorno.

Em Minas Gerais já dispõem sobre o assunto a Lei no 7.622, de 1979, que proíbe o

uso de fumo em coletivos intermunicipais; a Lei nº 10.478, de 1991, que proíbe fumar

nos coletivos interestaduais ao longo do seu trajeto em território do Estado; e a Lei nº

12.903, de 1998, que define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe

o uso do cigarro e similares nos locais que menciona, entre outras. Os arts. 3ºe 4º

desta última proíbem a prática do tabagismo em recinto fechado de repartição pública

e de escola, hospital, posto de saúde ou centro de lazer de responsabilidade do

Estado e estabelecem que os mencionados estabelecimentos deverão dispor de

salas reservadas ou corredores com janelas, locais em que será permitida a prática

do tabagismo.

Visando à consolidação da legislação mineira, a Comissão de Constituição e

Justiça propôs a inclusão da matéria em comento na Lei nº 12.903, de 1998, por meio

do Substitutivo nº 1, por ela apresentado, com o que concordamos. O substitutivo

apresentado está em consonância com a legislação federal e aprimora a proposição

ao remeter as penalidades às já previstas na Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Entretanto, consideramos importante explicitar, no texto legal, que as tabacarias e

os locais abertos estão isentos de cumprir a exigência de ter área isolada exclusiva

para fumantes, razão pela qual sugerimos que lhe seja acrescentado dispositivo.

Além disso, no Substitutivo nº 1 há uma remissão equivocada à legislação que trata

das penalidades previstas para o estabelecimento que descumprir a norma destinada

a proteger a saúde: a alínea “f” do inciso XXXVI do art. 99 do Código de Saúde do

Estado de Minas Gerais trata, na realidade, do “cancelamento do registro do produto”,

e não de penalidade dirigida ao estabelecimento; por isso, suprimimos a referência a

essa alínea. Pelos motivos expostos, apresentamos o Substitutivo nº 2.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.035/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera o art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junho d e 1998, que define medidas para

combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junh o de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° – Nos recintos coletivos, públicos e priva dos, somente poderão ser

destinadas à prática de tabagismo áreas isoladas por barreira física, com arejamento

suficiente ou equipadas com aparelhos que garantam a exaustão do ar para o

ambiente externo, nos termos da Lei Federal nº 9.294, de 15 de junho de 1996.

§ 1º – Para os fins do “caput” deste artigo, entende-se por recinto coletivo o local

fechado destinado à utilização permanente e simultânea por diversas pessoas,

excluídas as tabacarias e os estabelecimentos similares e os locais abertos ou ao ar

livre, ainda que cercados ou de qualquer forma delimitados em seus contornos.

§ 2º – A destinação de área para a prática de tabagismo em desacordo com o

disposto no “caput” deste artigo sujeita o estabelecimento às penalidades previstas

nas alíneas “a”, “b”, “g”, “h”, “i” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de

24 de setembro de 1999.”.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan, relator - Carlos Pimenta - Doutor

Rinaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.338/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Governador Valadares o imóvel
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que especifica.

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.

Agora, vem a matéria este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto a

possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.338/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Governador Valadares o imóvel constituído pelos lotes 1 a 17 da Quadra

nº 114, com área de 7.595m², situado na Av. Washington Luiz, Bairro Santa Rita (Boa

Vista), nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado

ao funcionamento e ampliação da estação receptora de água do Serviço Autônomo

de Água e Esgoto - SAAE.

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.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º do projeto, a fim de tornar seu

conteúdo mais objetivo e promover adequação do texto à técnica legislativa. Já a

Emenda nº 2 tem a finalidade de incluir a cláusula de reversão do bem ao patrimônio

do Estado, se for desvirtuada a finalidade a que se destina o imóvel.

Feitas as devidas alterações, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais

que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta

despesas para o erário nem implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.338/2009, no 1º
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turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Jayro Lessa, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez Távora - Antônio

Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.310 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.310/2008, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública a Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga – Anbi –, 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° 2.310/2008

Declara de utilidade pública a Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga – Anbi –, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Nipo-Brasileira de

Ipatinga – Anbi –, 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 - Ana Maria Resende, relatora - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.559 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.559/2008, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Lyra Vicentina Aterradense, com sede no Município de

Luz, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.559/2008

Declara de utilidade pública a entidade Lyra Vicentina Aterradense, com sede no

Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lyra Vicentina Aterradense,

com sede no Município de Luz.

Art. 2° – 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° 3.220 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.220/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública a Sociedade Musical Carlos Gomes, 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° 3.220/2009

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Carlos Gomes, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical Carlos Gomes,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – 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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.261 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.261/2009, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública o Projeto Esporte Solidário, com sede no Município de Viçosa, 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° 3.261/2009

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Esporte Solidário, com sede no

Município de Viçosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto Esporte Solidário,

com sede no Município de Viçosa.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.274 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.274/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

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

no Município de Dom Joaquim, 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° 3.274/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Maestro Olivier Braga, com sede
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no Município de Dom Joaquim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical Maestro Olivier

Braga, com sede no Município de Dom Joaquim.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.275 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.275/2009, de autoria do Deput ado Carlos Gomes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Felizburgo – Felizarte –, com sede

no Município de Felizburgo, 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° 3.275/2009

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

com sede no Município de Felizburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Artesãos de

Felizburgo – Felizarte –, com sede no Município de Felizburgo.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.278 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.278/2009, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

declara de utilidade pública o Grupo Cultural NUC – G.C. NUC –, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.278/2009

Declara de utilidade pública o Grupo Cultural NUC – GC. NUC –, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Gru po Cultural NUC – GC. NUC –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.289 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.289/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

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

Conceição do Mato Dentro, 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° 3.289/2009

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

Conceição do Mato Dentro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Esp orte Clube Conceição, com sede

no Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.292 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.292/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública o Instituto Cidades, 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° 3.292/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Cidades, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Cidades, com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.315 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.315/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Instituto de Artes Lagar, 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° 3.315/2009
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Declara de utilidade pública o Instituto de Artes Lagar, com sede no Município de

Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Artes Lagar, com sede no

Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.326 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.326/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais de Educação Física de

Ouro Fino-MG – Apef –, com sede no Município de Ouro Fino, 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° 3.326/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais de Educação Física de

Ouro Fino-MG – Apef –, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Profissionais de

Educação Física de Ouro Fino-MG – Apef –, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/6/2009, as seguintes comunicações:
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Do Deputado Duarte Bechir, notificando o falecimento da Sra. Maria de Lourdes

Muniz Fernandes, ocorrido em 24/6/2009, em São Lourenço. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Duarte Bechir, notificando o falecimento do Sr. Francisco Tigano

Diniz, ocorrido em 29/6/2009, em Santana da Vargem. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Presidência dos Deputados José Henrique, Weliton Prado e Hely Tarqüínio

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

do Deputado André Quintão; aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 379, 380

e 381/2009 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 3.186/2009 e os Projetos de

Lei nºs 3.480 e 3.481/2009, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios,

cartão e telegramas - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.482 a 3.492/2009 - Requerimentos nºs 4.121 a 4.147/2009 -

Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e dos Deputados Célio Moreira e

outros e Adelmo Carneiro Leão e outros - Comunicações: Comunicações das

Comissões de Meio Ambiente e de Segurança Pública e dos Deputados Luiz

Humberto Carneiro (2), Braulio Braz, Inácio Franco (2) e Fábio Avelar - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Neider Moreira, Lafayette de Andrada, Paulo

Guedes e Jayro Lessa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Decisão da Mesa - Palavras do Sr. Presidente (2) - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos

Deputados Célio Moreira e outros e Adelmo Carneiro Leão e outros; deferimento -

Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 3.188 e 3.226/2009; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da

Comissão de Direitos Humanos; aprovação - Requerimento do Deputado Padre João;

deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -
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Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros

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

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - 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 - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - 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 Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, eu queria apenas fazer uma correção

de mérito, de conteúdo, que, em função do encerramento da reunião na parte da

manhã, não terá efeito prático. Só para registrar, no entendimento deste Deputado,

no momento do encerramento da reunião extraordinária não havia quórum para

votação, mas havia importantes projetos em discussão, inclusive o projeto que trata

da questão tributária do Estado para a realização da Copa do Mundo de 2014. Eu

estava inscrito em primeiro lugar para fazer a discussão desse projeto, mas me

parece que houve um equívoco na contagem dos Deputados presentes e considerou-
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se que não havia quórum para a continuação dos trabalhos. No entendimento deste

Deputado, pelo número de Deputados presentes, essa discussão seria realizada,

mas, no calor dos debates sobre a criação da agência reguladora de água e esgoto

para o Estado, a reunião foi encerrada. Deputado Carlin Moura, parece-me que já há

uma mensagem do Governador com uma emenda para a agência reguladora, criando

um cargo de confiança, função gratificada; então, aumento de tarifa e criação de

cargo em comissão. O projeto só foi votado em 1º turno, então até o 2º turno

poderemos proceder a melhor análise do projeto. O Governador já tem uma emenda

criando uma função gratificada, ampliando o dispêndio do erário. Vim aqui para

discutir a ata e não para discutir sobre a agência reguladora de água e esgoto. Eu

queria apenas mencionar que havia quórum para a continuação da discussão dos

projetos em pauta.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 379/2009

- A Mensagem nº 379/2009 e a emenda ao Projeto de Lei nº 3.186/2009 foram

publicadas na edição anterior.

“MENSAGEM Nº 380/2009*

Belo Horizonte, 1º de julho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Itambacuri o imóvel que especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da

Constituição do Estado, esclareço que o imóvel objeto do projeto de lei em tela se

destina ao atendimento das necessidades de crianças carentes da localidade nos

moldes do Programa Brasil Criança Cidadã, implantação de oficinas pedagógicas,

cursos de horticultura e jardinagem, práticas de esporte e lazer, inclusive para

pessoas portadoras de necessidades especiais, observadas as prerrogativas da
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Resolução Conjunta nº 18 CEDCA/SEDESE, de 21 de março de 2006.

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 3.480/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itambacuri o

imóvel constituído pela área de 195.760,00m2 e respectiva edificação, situado na

Praça Tenente Lages, s/nº, naquele Município, registrado sob o nº 5.439, Livro 2-S,

fls. 68, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itambacuri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao atendimento das

necessidades de crianças carentes da localidade nos moldes do Programa Brasil

Criança Cidadã, implantação de oficinas pedagógicas, cursos de horticultura e

jardinagem, práticas de esporte e lazer, inclusive para pessoas portadoras de

necessidades especiais, observadas as prerrogativas da Resolução Conjunta nº 18

CEDCA/SEDESE, de 21 de março de 2006.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no prazo de

cinco anos contados da data da escritura pública de doação, utilizado com a

finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- 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 381/2009*

Belo Horizonte, 1º de julho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei que altera dispositivos de leis que dispõem

sobre fundos estaduais, com o objetivo de adequá-los à Lei Complementar nº 91, de
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19 de janeiro de 2006, que rege a seu turno, a instituição, gestão e extinção de

fundos estaduais.

Reitero a vossa Excelência, na oportunidade, protestos de elevada estima e distita

consideração.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.481/2009

Altera leis que criam fundos estaduais, promovendo a sua adequação aos

dispositivos constantes da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, e dá

outras providências.

CAPÍTULO I

FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

Art. 1º - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º e 11 da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de

2006, que cria o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - ..........................................

§ 2º - O prazo para a contratação de financiamento no âmbito do fundo será de

onze anos contados da data da vigência desta lei, podendo ser prorrogado por ato do

Poder Executivo, por uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, baseado

na avaliação de seu desempenho.

Art. 2º - .........................................

IV - empresa comercial ou de serviços, para a realização de investimentos e gastos

relacionados com o fornecimento de insumos ou de prestação de serviços com

empresa instalada ou em processo de instalação no Estado;

V - empresa de serviço, inclusive concessionária de serviços públicos, para a

execução de projeto de investimento relativo à implantação, expansão, modernização

ou relocalização de empreendimento caracterizado como relevante para a expansão

e modernização da infraestrutura do Estado e de sua rede de serviços; e

................................................

Art. 3º - ..................................

§ 2º - O superávit financeiro do Findes, apurado no término de cada exercício fiscal,
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será mantido em seu patrimônio, podendo ser transferido para outro fundo, nos

termos do art. 15 da Lei Complementar n° 91, de 200 6.

...................................................

Art. 4º - O Findes exercerá a função de financiamento ou de garantia, nos termos

do inciso III ou IV do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, observadas as

disposições específicas estabelecidas em cada programa e sem prejuízo do disposto

no § 1º do art. 3º desta Lei, podendo os seus recursos ser aplicados nas seguintes

modalidades:

....................................................

III - substituição de passivo oneroso para empreendimento em fase de recuperação

ou de reativação, condicionado à aprovação de seu plano de recuperação pelo grupo

coordenador do Findes, de que trata o art. 11 desta lei, com a unanimidade de seus

membros.

Art. 7º - O Findes terá como órgão gestor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico - SEDE, com as atribuições definidas no art. 8º e no

inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas em

regulamento.

Art. 8º - O BDMG é o agente financeiro do Findes e o mandatário do Estado para

contratar as operações de financiamento e para efetuar a cobrança dos créditos

concedidos em todas as instâncias, com as atribuições definidas no art. 8º e no inciso

III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas nesta lei e

no regulamento.

§ 1º - O agente financeiro receberá, como remuneração por serviços prestados,

comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e, no máximo, 4% a.a.

(quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea "b" do inciso

II do art. 6º desta lei, ou comissão de, no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento)

e, no máximo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), descontada de cada parcela

liberada, de acordo com o estabelecido no regulamento dos programas.

§ 2º - Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito,

no valor de até 1% (um por cento) do valor do financiamento, bem como as despesas

relativas à avaliação de garantias.
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§ 3° - No exercício da função de garantia, poderá o  BDMG figurar como depositário

dos recursos do Findes.

Art. 9º - ...............................................

............................................................

V - debitar ao fundo as despesas incorridas com auditoria de carteira, necessárias

ao exercício da função de garantia.

§ 1º - Havendo a alienação de bens dados em pagamento, nos termos do inciso IV,

o BDMG poderá debitar, dos valores resultantes das alienações a serem transferidos

ao fundo, as despesas relativas a procedimentos judiciais, a título de ressarcimento

pelos referidos gastos.

Art. 11 - .................................................

Parágrafo único - As atribuições e competências do grupo coordenador serão

estabelecidas em regulamento, observadas as disposições aplicáveis do inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”

CAPÍTULO II

DO FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 2º - Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 15.980, de 13 de janeiro de 2006,

que cria o Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - ................................................

§ 1º - O fundo exercerá a função de financiamento e de garantia, nos termos dos

incisos III e IV do art. 3º, da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º - O prazo para a contratação de operações no âmbito do fundo é de oito anos

contados da data da publicação desta lei, podendo ser prorrogado por ato próprio do

Poder Executivo, uma única vez, por quatro anos, com base no desempenho do

fundo e na sua disponibilidade financeira.

Art. 3º - ...................................................

Parágrafo único - A equalização poderá ser total ou parcial, observada a

importância estratégica do empreendimento e a disponibilidade de recursos do fundo,

conforme estabelecido no regulamento, e os recursos serão liberados à empresa

beneficiária ou ao agente depositário na forma de financiamento reembolsável.
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Art. 4º - ....................................................

I - equalização o ato de tornar os encargos cobrados no contrato-referência

equivalentes até o limite do menor encargo vigente no País, na data de

enquadramento da operação, a critério do grupo coordenador do fundo.

...............................................................

Art. 5º - ....................................................

III - os provenientes de operação de crédito interna ou externa, destinada ao fundo,

de que o Estado venha a ser mutuário.

....................................................................

Art. 8º - ........................................................

§ 1º - As competências e as atribuições do órgão gestor e do agente financeiro

serão estabelecidas em regulamento, observadas as disposições da Lei

Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º - O agente financeiro atuará como mandatário do Estado para a contratação de

operações de financiamento com recursos do fundo e para efetuar cobranças em

todas as instâncias, bem como depositário de recursos do fundo.

§ 3º - A remuneração do agente financeiro, a cargo do fundo, será de:

I - no mínimo, 1,5% (um vírgula cinco por cento) e, no máximo, 3,5% (três vírgula

cinco por cento) do valor de cada parcela do financiamento, dela descontada no ato

de sua liberação, a título de remuneração por serviços prestados; e

II - até 3% (três por cento) do valor do financiamento do contrato-referência,

aplicável apenas no caso daquele contrato ter sido firmado com o BDMG, a título de

taxa de risco por inadimplência, observados o inciso II do “caput” do art. 3° e o

parágrafo único do art. 3°.

§ 4º - ............................................................

I - cobrar do beneficiário tarifa de abertura de crédito, no valor de até 1% (um por

cento) do valor do financiamento, assim como as despesas relativas à avaliação de

garantias, observados os seus atos normativos internos;

..................................................................

Art. 9º - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF a supervisão financeira

do órgão gestor e do agente financeiro, especialmente no que se refere a:
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.........................................................................

Art. 10 - ...........................................................

§ 2º - As competências e as atribuições do grupo coordenador serão definidas em

regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente as da Lei

Complementar nº 91, de 2006.”

CAPÍTULO III

DO FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO

ESTADO DE MINAS GERAIS – FUNDESE

Art. 3º - Os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 11.396, de 6 de janeiro de 1994,

que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de

Minas Gerais – FUNDESE, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - ........................................................

I - microempresas e empresas de pequeno porte que, em seu último exercício

fiscal, tenham apresentado receita bruta anual igual ou inferior aos valores fixados,

para as respectivas categorias, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de

14 de dezembro de 2006; e

II - médias empresas e cooperativas, segundo critérios definidos em regulamento.

Art. 3º - São recursos do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico

do Estado de Minas Gerais - FUNDESE:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado ou decorrentes de créditos

adicionais;

II - os provenientes de operações de crédito interno ou externo de que o Estado

seja mutuário;

III - os retornos, relativos a principal e encargos, de financiamentos concedidos com

recursos do fundo; e

IV - outros recursos.

§ 1º - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de serviço

e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas

ao fundo, na forma e nas condições definidas em regulamento pelo Poder Executivo.

§ 2º - Serão transferidos mensalmente ao BDMG 4% (quatro por cento) do total dos

recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos pelo FUNDESE,
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incluídos principal e encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, os quais

serão incorporados ao banco na forma de aumento de capital, para aplicação no

Programa Estadual de Crédito Popular, instituído pela Lei nº 12.647, de 21 de outubro

de 1997.

Art. 4º - O FUNDESE, de duração indeterminada, exercerá a função de

financiamento, nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006,

sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2° do art. 3º,  nas seguintes modalidades:

..............................................................

Art. 5º - .................................................

XI - o agente financeiro fica autorizado a renegociar prazos e formas de pagamento

de valores vincendos e vencidos, em conformidade com seus atos normativos

aplicáveis, podendo inclusive transigir nas penalidades previstas no inciso X; e

..............................................................

Art. 6º - O FUNDESE terá como gestor e agente financeiro o BDMG, que atuará

também como mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as

atribuições previstas no art. 8º e nos incisos I e III do art. 9º da Lei Complementar nº

91, de 2006, além de outras definidas nesta lei e no regulamento.

..................................................................

Art. 7º - Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF a supervisão

financeira do gestor e do agente financeiro do FUNDESE no que se refere à

elaboração de sua proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da

despesa.

Art. 8º - ......................................................

Parágrafo único - As competências e atribuições do grupo coordenador serão

aquelas definidas no regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente

as do inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”

CAPÍTULO IV

DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA – FUNDO JAÍBA

Art. 4º - Os arts. 1º, 5º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 15.019, de 15 de janeiro de 2004, que

dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba – Fundo Jaíba, passam
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a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba - Fundo Jaíba, criado

pela Lei nº 11.394, de 6 de janeiro de 1994, passa a reger-se por esta lei, observado

o disposto na Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 5º - O Fundo Jaíba exercerá a função de financiamento, nos termos do inciso III

do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e seus recursos serão aplicados nas

modalidades de investimento fixo, semifixo, capital de giro associado, custeio de

atividades agropecuárias e capital de giro, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 3º

desta lei.

Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento será de dez anos

contados da data de vigência desta lei, facultado ao Poder Executivo prorrogá-lo,

mediante regulamento, por uma única vez, pelo período máximo de quatro anos, com

base na avaliação de desempenho do fundo.

Art. 7º - O órgão gestor do Fundo Jaíba é a Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – SEAPA, com as atribuições definidas no art. 8º e no

inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas em

regulamento.

Art. 8º - O agente financeiro do Fundo Jaíba é o Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A. - BDMG, que atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais

para a contratação das operações com recursos do fundo e para efetuar a cobrança

dos créditos concedidos em todas as instâncias, com as seguintes atribuições, além

das previstas no art. 8º, no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91 e em

regulamento:

..........................................................

V - emitir, para o órgão gestor e outros órgãos de fiscalização competentes,

relatórios de acompanhamento do desempenho do fundo, na forma em que forem

solicitados, incluindo os demonstrativos para a prestação anual de contas ao Tribunal

de Contas do Estado.

.................................................

§ 4º - ........................................

II - comissão de, no mínimo, 2% a.a. (dois por cento ao ano) e de, no máximo, 4%
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a.a. (quatro por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea "a" do

inciso V do art. 6º desta Lei.

Art. 10 - ........................................

III - SEAPA;

.......................................................

§ 1º - O grupo coordenador será presidido pelo representante da SEAPA.

§ 2º - As atribuições e competências do grupo coordenador são aquelas definidas

no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas

em regulamento.”

CAPÍTULO V

DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO – FASTUR

Art. 5º - Os arts. 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8°, 9º, 11, 12, 13 e 17 da Lei nº 15.686, de 20 de

julho de 2005, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur, a que se refere o inciso VI do

art. 243 da Constituição do Estado, criado pela Lei nº 11.520, de 13 de julho de 1994,

passa a reger-se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar nº 91, de 19

de janeiro de 2006.

Art. 4º - ...........................................................

I - recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos no âmbito do

programa FUNDESE/ESTRADA REAL, de que trata o Decreto n° 43.539, de 21 de

agosto de 2003, incluídos principal e encargos e deduzida a comissão do agente

financeiro;

II - até 2% (dois por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos no âmbito do FUNDESE, incluídos principal e encargos e

deduzida a comissão do agente financeiro, até o final do exercício fiscal de 2011,

excetuada a hipótese prevista no inciso I deste artigo;

III - retornos de benefícios fiscais concedidos por meio de lei, com base no

parágrafo único do art. 243 da Constituição do Estado;

IV - receitas provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pelo exercício das

responsabilidades do Estado no setor de turismo;
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V - retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos deste Fundo;

VI - os recursos provenientes de operações de créditos interno e externo firmadas

pelo Estado e que venham ser destinadas ao Fundo; e

VII - outros recursos previstos na Lei Orçamentária Anual.

§ 1º - Dos recursos definidos no inciso I deste artigo, pelo menos 50% (cinquenta

por cento) serão aplicados no financiamento de empreendimentos localizados em

municípios que compõem a área da Estrada Real.

§ 2º - O Fastur transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento de serviço

de dívida de operação de crédito contraída pelo Estado e destinada ao fundo, na

forma definida em regulamento.

§ 3º - O superávit financeiro do Fastur, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, podendo ser utilizado nos exercícios seguintes.

Art. 5º - O Fastur, de duração indeterminada, exercerá a função de financiamento,

nos termos do inciso III do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 2006, sem prejuízo

do disposto no § 2º da art. 4º desta lei.

Art. 6º - .....................................................

II - a contrapartida com recursos próprios do beneficiário será de, no mínimo, 20%

(vinte por cento) do investimento global previsto;

III - os financiamentos terão prazo total, incluídos os períodos de carência e de

amortização, de, no máximo, cento e vinte meses, observadas a modalidade do

financiamento e a capacidade de pagamento do projeto;

IV - os encargos serão compostos por índice de preços ou taxa financeira e juros de

até 12% a.a. (doze por cento ao ano), ficando autorizada a sua dispensa ou aplicação

de redutor, nos termos do regulamento; e

V - serão exigidas garantias, nos termos do regulamento.

Parágrafo único - O regulamento do Fundo estabelecerá procedimentos e requisitos

para o recebimento das solicitações de financiamento, para o enquadramento e

aprovação das operações com recursos do Fundo.

Art. 7º - O agente financeiro do Fastur é o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. - BDMG -, com as atribuições estabelecidas no art. 8° e no inciso III do

art. 9° da Lei Complementar n° 91, de 2006, além da s seguintes e de outras
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estabelecidas nesta lei e no regulamento:

I - analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II - contratar as operações aprovadas;

III - liberar os recursos do Fundo, na forma do regulamento, respeitada a

disponibilidade de caixa;

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do Fundo e encaminhá-los

ao órgão gestor do Fundo; e

V - renegociar prazos e formas de pagamento de valores vincendos e vencidos em

conformidade com seus atos normativos aplicáveis, podendo inclusive transigir das

penalidades previstas.

Art. 8° - As penalidades e os procedimentos a serem  adotados em caso de

inadimplemento em que incorrer beneficiário do Fastur serão definidos em

regulamento.

Art. 9º - (...)

I - comissão de 3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros;

II - tarifa de abertura de crédito equivalente a 1% (um por cento) do valor do

financiamento, descontada da liberação da primeira ou única parcela.

Parágrafo único - Fica o BDMG autorizado a cobrar do beneficiário as despesas

relativas à avaliação de garantias.

Art. 11 - O órgão gestor do Fastur é a Secretaria de Estado de Turismo - SETUR -,

com as atribuições estabelecidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas no regulamento.

Art. 12 - Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a supervisão

financeira do gestor e do agente financeiro do Fastur, no que se refere à elaboração

de sua proposta orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 13 - (...)

VII - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG -; e

VIII - Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS.

Parágrafo único - As competências e atribuições do grupo coordenador serão

definidas em regulamento, observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas
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definidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 17 - (...)

§ 1º - O programa FUNDESE/Estrada Real, de que trata o Decreto nº 43.539, de

2003, será extinto, ficando seu patrimônio incorporado ao Fastur, incluídos os direitos

creditórios decorrentes dos contratos de financiamento em vigor, assim como suas

obrigações de liberação.

§ 2º - O regulamento definirá a data de revogação do Decreto n° 43.539, de 2003, e

demais normas relativas ao FUNDESE/Estrada Real, assim como as regras de

transição a serem aplicadas às operações em análise, aprovadas ou contratadas com

seus recursos.”.

CAPÍTULO VI

DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

Art. 6º - Os arts. 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 11 da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006,

que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC -, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2º - O prazo para a concessão de financiamentos ou liberações de recursos do

FEC será de doze anos, contados da data da publicação desta lei, ficando autorizado

o Poder Executivo, por ato próprio, a prorrogar este prazo, por uma única vez, pelo

período máximo de quatro anos, com base na avaliação de desempenho do fundo.

Art. 4º - (...)

I - até 4% (quatro por cento) do total dos recursos resultantes de retornos de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, incluídos principal e

encargos, já deduzida a comissão do agente financeiro, que serão orçados no Fundo

como recursos diretamente arrecadados;

(...)

Parágrafo único - O superávit financeiro do FEC, apurado ao término de cada

exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, podendo ser utilizado nos exercícios

seguintes, sendo facultada a sua transferência, na forma prevista pelo art. 15 da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 5º - O FEC exercerá as seguintes funções, nos termos dos incisos III e I do art.



____________________________________________________________________________
289

3º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - de financiamento, cujos recursos serão destinados à realização de investimentos

fixos e mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos de

comprovada viabilidade técnica, social, cultural, econômica e financeira e para a

elaboração de projetos que visem à criação, produção, preservação e divulgação de

bens e manifestações culturais no Estado; e

II - programática, consistente na liberação de recursos não reembolsáveis para

entidade de direito público ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,

neste último caso, conforme normas previstas em regulamento, para pagamento de

despesas de consultoria ou reembolso de custos de empreendimentos, programas,

projetos ou ações de natureza artística ou cultural, aplicando-se, onde couber, a

legislação em vigor sobre as licitações públicas.

Art. 7º - O FEC terá como órgão gestor e agente executor a Secretaria de Estado

de Cultura - SEC -, que tem, além das atribuições especificadas no art. 8º, no inciso I

e no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, as seguintes:

(...)

VI - deliberar sobre operações com recursos não reembolsáveis e efetivar a

contratação, quando for o caso;

(...)

§ 1º - Fica a SEC autorizada a constituir, na forma de regulamento, câmaras

setoriais paritárias, integradas por representantes de entidades a ela vinculadas, de

outras entidades públicas ou de entidades da sociedade civil ligadas à cultura, para

participar dos processos de análise e de seleção dos projetos inscritos nos termos

dos editais.

§ 2º - As competências do agente executor, definidas no § 2º do art. 9º da Lei

Complementar n° 91, de 2006, no âmbito do FEC, limi tam-se à função programática

definida no inciso II do art. 5º desta lei.

Art. 8º - O agente financeiro, exclusivamente para a função de financiamento

definida no inciso I do art. 5º, é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -, que atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais, para a contratação

dos financiamentos e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos em todas as
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instâncias.

§ 1º - Competem ao agente financeiro as seguintes atribuições, além daquelas

definidas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e em

regulamento:

(...)

III - contratar as operações aprovadas e liberar os recursos correspondentes;

(...)

V - determinar e proceder, quando for o caso, o cancelamento do contrato e a

exigibilidade de dívida ou a devolução de recursos já liberados, observados os

procedimentos definidos em regulamento;

(...)

§ 2º - O BDMG, na condição de agente financeiro do FEC, fará jus a tarifa de

abertura de crédito, equivalente a 1% (um por cento) do valor do financiamento,

descontada da parcela única ou da primeira parcela a ser liberada, e a comissão de

3% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa de juros de que trata a alínea “c” do

inciso II do art. 6º desta lei.

Art. 11 - (...)

§ 3º - As atribuições e competências do grupo coordenador são aquelas

estabelecidas no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de

outras definidas em regulamento.”.

CAPÍTULO VII

DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

Art. 7º - Os arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 16 da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que

cria o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O FEAS exercerá as funções programática e de transferência

legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de

janeiro de 2006.

Art. 2º - (...)

IV - os saldos financeiros remanescentes, devolvidos pelos órgãos públicos
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municipais e entidades responsáveis pela execução das ações da Política Estadual

de Assistência Social, provenientes de:

a) não utilização total ou parcial dos recursos recebidos;

b) rendimentos financeiros; e

c) descumprimento do Plano de Trabalho de convênio ou de qualquer outro ajuste

ou obrigação legalmente imposta ou contratada.

(...)

Art. 3º - (...)

X - nas ações relativas à gestão da Política Estadual de Assistência Social; e

XI - nas ações relativas ao aprimoramento de informação, monitoramento e

avaliação do Sistema Estadual de Assistência Social.

Art. 6º - O FEAS terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - SEDESE.

Parágrafo único - O gestor do FEAS terá as seguintes competências, além das

atribuições definidas no art. 8º e no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006:

I - tomar as devidas providências no que se refere à elaboração da Proposta

Orçamentária Anual do FEAS;

II - propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do fundo, antes

de sua aplicação;

III - a responsabilidade da ordenação de despesas necessárias ao desenvolvimento

de suas atribuições e, nessas condições, responder pela movimentação dos recursos

do FEAS e pela correspondente prestação de contas;

IV - a celebração de convênio ou contrato em nome do gestor do fundo, visando à

realização de financiamentos e outras formas de transferência de recursos do fundo;

V - a celebração de convênio ou de contrato com instituição pública ou privada,

visando a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos

objetivos do FEAS, bem como a agilizar a sua operacionalização;

VI - compatibilizar os programas definidos como prioritários pela SEDESE com as

linhas de ações no âmbito de suas competências, observando a política estadual da

assistência social e os critérios gerais de aplicação de recursos formulados pelo
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CEAS; e

VII - apresentar a proposta orçamentária no CEAS.

Art. 16 - O prazo para contratação de operações no âmbito do FEAS é

indeterminado.”

Art. 8° - Ficam revogados os arts. 7° e 17 da Lei n ° 12.227, de 1996.

CAPÍTULO VIII

DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA – FIA

Art. 9º - Os arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 10 da Lei nº 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que

cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

Parágrafo único - O FIA exercerá as funções programática e de transferência legal,

nos termos dos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006.

Art. 5º - (...)

I - a apresentação de plano de trabalho de acordo com a legislação vigente,

observadas as diretrizes da política estadual dos direitos da criança e do adolescente;

(...)

Art. 6º - (...)

Parágrafo único - Nos casos de descumprimento do instrumento jurídico adotado

para a transferência dos recursos do FIA, serão devolvidos os valores transferidos

devidamente reajustados, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das

penalidades cíveis, penais, administrativas e outras previamente ajustadas.

Art. 7º - O FIA terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - SEDESE -, ou outro órgão que vier a lhe suceder e terá as

seguintes atribuições, além das definidas no art. 8º, no inciso I e no § 2º do art. 9º da

Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - tomar as devidas providências no que se refere à elaboração da Proposta

Orçamentária Anual do FIA;

II - propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do fundo, antes

de sua aplicação;
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III - elaborar o plano de aplicação dos recursos do fundo, para apreciação do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e deliberação do grupo

coordenador;

IV - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa do fundo e

acompanhar sua execução;

V - acompanhar a aplicação, pelo agente executor, das disponibilidades transitórias

de caixa do Fundo;

VI - tomar as providências necessárias para a liberação dos recursos

correspondentes aos pleitos aprovados no âmbito do FIA;

VII - emitir relatórios específicos, na forma em que forem solicitados pelo grupo

coordenador, Secretaria de Estado de Fazenda, Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; e

VIII - compatibilizar os programas definidos como prioritários pelo grupo

coordenador com as linhas de ações no âmbito de suas competências, observando a

política estadual dos direitos da criança e do adolescente e os critérios gerais de

aplicação de recursos formulados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e

do Adolescente.

Art. 8º - O grupo coordenador do FIA será composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -;

III - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

SEDESE -;

IV - um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - SEEJ;

V - um representante do Banco Itaú S.A.;

VI - um representante do Banco do Brasil S.A.;

VII - o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

VIII - um representante da sociedade civil, membro do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente, indicado em plenária do órgão.

§ 1° - Competirá ao grupo coordenador, além das atr ibuições definidas no inciso IV

do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, decidir sobre a aprovação do plano de
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aplicação dos recursos, conforme as diretrizes estabelecidas nos planos de ação do

governo, e acompanhar sua execução, observada a política estadual dos direitos da

criança e do adolescente.

Art. 10 - (...)

Parágrafo único - A SEDESE, na qualidade de agente executor e órgão gestor do

FIA, apresentará relatórios financeiros específicos, na forma solicitada pela SEF.”.

Art. 10 - Fica revogado o inciso IV do art. 3º da Lei n° 11.397, de 1994.

CAPÍTULO IX

DO FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE

Art. 11 - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei nº 11.402, de 14 de janeiro de 1994,

que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual, que exercerá função

programática, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de

janeiro de 2006, e possuirá os seguintes objetivos:

I - promover a obtenção de recursos financeiros para o sistema penitenciário

estadual e para as unidades destinadas ao cumprimento de medida socioeducativa

de internação;

II - administrar os recursos visando a construir, manter, reformar e ampliar unidades

do sistema penitenciário e unidades destinadas ao cumprimento de medida

socioeducativa de internação;

III - promover a qualificação do pessoal penitenciário, visando a proporcionar

tratamento penal adequado aos princípios da execução penal; e

IV - promover a instalação de equipamentos de identificação biométrica, nos termos

da Lei Estadual nº 16.302, de 7 de agosto de 2006.

Parágrafo único - A aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Estadual deverá

observar o disposto nas Leis n°s 11.404, de 25 de j aneiro de 1994, e 12.936, de 8 de

julho de 1998.

Art. 2º - (...)

II - as entidades não governamentais legalmente constituídas no Estado, sem fins

lucrativos, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para a assistência aos
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encarcerados.

Art. 3º - (...)

X - a totalidade das fianças não reclamadas no prazo de até trinta dias após o

trânsito em julgado da sentença absolutória ou da decisão que a declarar sem efeito,

nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal.

Art. 4º - O prazo de duração do Fundo Penitenciário Estadual é de trinta anos

contados da data da publicação desta lei.

Art. 5º - O Fundo Penitenciário Estadual terá como gestor e agente executor a

Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS.

Parágrafo único - Compete à SEDS, como gestora e agente executora do FPE,

além das atribuições definidas no art. 8º e nos incisos I e II do art. 9º da Lei

Complementar nº 91, de 2006:

I - propor a inclusão de recursos de qualquer fonte no orçamento do fundo, antes de

sua aplicação; e

II - celebrar convênio ou contrato em nome do fundo visando à aplicação de seus

recursos.

Art. 6º - São condições para a liberação de recursos do FPE às entidades não

governamentais a que se refere o inciso II do art. 2° desta lei:

(...)

IV - apresentação pelo beneficiário de projeto aprovado por órgão competente da

SEDS, referente à capacitação do pessoal penitenciário; e

V - apresentação pelo beneficiário de projeto aprovado por órgão competente da

SEDS, referente à instalação de equipamentos nos estabelecimentos penais ou nas

unidades destinadas ao cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Art. 7º - O grupo coordenador do Fundo Penitenciário Estadual será integrado pelos

seguintes representantes:

I - três representantes da SEDS, como membros natos;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

-, como membro nato;

III - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, como membro

nato;
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IV - um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - SEEJ;

V - um representante do Conselho de Criminologia e Política Criminal;

VI - um representante do Sindicato dos Agentes Penitenciários;

VII - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

VIII - um representante da Defensoria Pública Estadual;

IX - um representante da Ouvidoria-Geral do Estado;

X - um representante da Auditoria-Geral do Estado; e

XI - um representante das entidades não governamentais que figurarem como

beneficiárias do fundo, a ser indicado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social de Minas Gerais - SEDESE.

§ 1º - A participação no grupo coordenador constitui serviço público relevante e não

acarreta remuneração.

§ 2º - O quórum de instalação do grupo coordenador é a maioria absoluta de seus

membros, sendo o quórum de deliberação a maioria simples dos votos dos presentes.

§ 3º - Não serão computadas, para fins de cálculo do quórum, as ausências

decorrentes da não indicação, em tempo hábil, de representantes pelos órgãos

integrantes do grupo coordenador.

§ 4º - Os representantes da SEDS serão indicados pelo respectivo Secretário, o

qual designará, dentre eles, aquele que presidirá o grupo coordenador.

§ 5º - Nas deliberações do grupo coordenador, o Presidente terá, além do voto

comum, o voto de qualidade.”

CAPÍTULO X

DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS – FUNDIF

Art. 12 - Os arts. 1º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001,

que cria o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos – FUNDIF,

que exercerá as funções programática e de transferência legal, nos termos dos

incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, e

possuirá os seguintes objetivos:

I - promover a reparação de danos causados ao meio ambiente, a bens e direitos
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de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros bens ou

interesses difusos e coletivos, bem como ao consumidor, em decorrência de infração

à ordem econômica; e

II - aplicar recursos na recuperação de bem, na promoção de evento educativo e

científico e na edição de material informativo especificamente relacionado com a

natureza da infração ou do dano causado, bem como na modernização administrativa

de órgão público responsável pela execução de política de defesa de direitos difusos.

§ 1º - A aplicação dos recursos do FUNDIF deverá observar o disposto na Lei

Federal nº 9.008, de 21 de março de 1995.

§ 2º - As condições de cada operação do Fundo serão estabelecidas em

regulamento e deverão abranger:

I - para o desempenho de função programática:

a) o valor limite da liberação de recursos; e

b) a aprovação de plano de trabalho de acordo com os critérios gerais

estabelecidos em regulamento;

II - para o desempenho de função de transferência legal:

a) o valor limite da transferência legal; e

b) a comprovação do cumprimento dos requisitos legais referentes à constituição e

regulamentação do órgão ou da entidade candidata a beneficiária.

Art. 3° - São recursos do FUNDIF:

I - as indenizações decorrentes de condenações por dano causado a bem protegido

pelos direitos difusos e as multas advindas do descumprimento dessas condenações,

conforme previsão regulamentar;

II - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundo por

pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;

III - os recursos provenientes de fundo federal de direitos difusos; e

IV - outras receitas que sejam destinadas ao Fundo.

Art. 4º - O FUNDIF terá como gestor e agente executor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - SEDESE, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos.

Art. 6º - O prazo para contratação de operações no âmbito do FUNDIF é de vinte

anos contados da data da publicação desta lei.
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Parágrafo único - O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

período de vigência do Fundo ou o prazo para realização de operação de despesa

uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 7º - O grupo coordenador do FUNDIF será composto pelos seguintes órgãos e

entidades:

I - um representante da SEDESE ou do órgão que vier a lhe suceder;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

ou do órgão que vier a lhe suceder;

III - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda - SEF ou do órgão que

vier a lhe suceder;

IV - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça;

V - um representante de órgãos municipais de defesa dos direitos difusos com sede

no Estado; e

VI - um representante de entidades civis sem fins lucrativos, com sede e área de

atuação no Estado, que atendam aos requisitos das alíneas “a” e “b” do inciso II do

art. 2º desta lei.

Art. 8º - Competirá ao grupo coordenador as atribuições definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.”

CAPÍTULO XI

DO FUNDO DE PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 13 - Os arts. 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11 e 12 da Lei nº 14.869, de 16 de

dezembro de 2003, que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de

Minas Gerais, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas

Gerais, entidade contábil destinada a dar sustentação financeira ao Programa

Estadual de Parcerias Público-Privadas, que desempenhará as seguintes funções,

nos termos da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006:

I - função programática, destinada à execução das ações e contratos no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; e

II - função de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de

operações e projetos de interesse do Estado, no âmbito do Programa Estadual de
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Parcerias Público-Privadas.

§ 1º - Deverão ser destacadas no orçamento do Fundo, por meio de programas

específicos, as parcelas destinadas a cada uma das funções descritas nos incisos I e

II do “caput”.

§ 2º - O prazo de vigência do Fundo é de quarenta anos contados da data de

publicação desta lei.

§ 3º - Ressalvado o disposto nos incisos I, III e V do art. 18, da Lei Complementar

nº 91, de 2006, a extinção do Fundo ficará condicionada à existência de autorização

legislativa específica.

§ 4º - Na hipótese de extinção do Fundo, o saldo apurado será absorvido pelo

Tesouro do Estado, ressalvados os valores destinados ao pagamento das operações

ainda vigentes no exercício fiscal correspondente, assim como os valores destinados

à função garantidora do Fundo, os quais devem ser administrados pelo agente

financeiro relacionado com as operações.

Art. 3º - ...............................................

II - os rendimentos provenientes de depósitos bancários e aplicações financeiras do

Fundo, em que os recursos estejam de posse do depositário do Fundo, nos termos do

art. 17 da Lei Complementar n° 91, de 2006;

................................................................

§ 1º - Para o exercício da função de garantia, os recursos financeiros do Fundo que

estejam em poder do agente financeiro, na qualidade de depositário, serão mantidos

em conta vinculada mantida em instituição financeira credenciada pela Secretaria de

Estado de Fazenda - SEF.

§ 2º - O Fundo de Parcerias Público-Privadas transferirá ao Tesouro Estadual

recursos para pagamento integral ou parcial de serviço e amortização de dívidas

contraídas pelo Estado em operações de crédito interna e externa destinadas ao

Fundo, sem prejuízo da execução de seus programas e na forma do regulamento.

Art. 5º - Os recursos e bens patrimoniais associados à função de garantia do Fundo

poderão ser depositados em conta vinculada junto ao agente financeiro ou em

instituição financeira, qualificados como depositários dos recursos do Fundo,

especialmente designados nos termos da legislação vigente.
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§ 1º - Poderá ser prevista, no edital e contrato respectivos, a possibilidade de o

parceiro privado designar agente depositário específico para a operação.

§ 2º - Os prazos, condições e procedimentos necessários para a liberação dos

recursos e bens patrimoniais destinados à concessão de garantia serão definidos no

edital e contrato de parceria público-privada, firmado nos termos da lei.

§ 3º - Na hipótese do parágrafo primeiro, o agente depositário deverá assumir, por

instrumento contratual próprio, a responsabilidade pela liberação dos recursos nele

depositados, observados os critérios do § 2º, devendo o parceiro privado arcar com o

ônus decorrente da atuação daquele.

§ 4º - Para fins da função de que trata este artigo, a contrapartida do beneficiário

será a comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o

cumprimento das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 5º - Será mantido o superávit financeiro global da parcela pertencente ao Fundo

destinada à função de garantia, apurado ao término de cada exercício fiscal, que

poderá ser utilizada nos exercícios seguintes, observado o disposto no parágrafo

sexto.

§ 6º - A quitação, por qualquer meio, das parcelas devidas ao parceiro privado

resultará na exoneração proporcional do montante destinado à garantia do respectivo

contrato.

§ 7º - A eventual discussão administrativa ou judicial do contrato de parceria

público-privada suspenderá, no que toca à parcela controversa, a execução da

garantia em favor do parceiro privado.

§ 8º - Na hipótese do § 6º, resolvida a discussão, os valores eventualmente devidos

ao parceiro privado deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento,

observando-se os índices adotados no contrato respectivo.

Art. 6º - Sem prejuízo da função prevista no inciso II do art. 1º, o Fundo de

Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais operará, conforme registro

orçamentário específico, o pagamento dos contratos celebrados no âmbito do

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

§ 1º - As condições e o prazo para o pagamento serão estabelecidos nos contratos

respectivos, firmados nos termos da lei.
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§ 2º - Para fins da função de que trata este artigo, a contrapartida do beneficiário

será a comprovação da realização dos investimentos necessários, bem como o

cumprimento das obrigações previstas no contrato de parceria público-privada.

§ 3º - As despesas associadas à função programática do Fundo poderão ser

alocadas diretamente no orçamento do órgão ou entidade responsável pela operação

ou projeto realizados no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Art. 7º - O órgão gestor do Fundo de Parcerias Público- Privadas do Estado de

Minas Gerais é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE, e o

agente financeiro do Fundo é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG, com as atribuições estabelecidas na Lei Complementar nº 91, de 2006,

podendo este último vir a ser substituído por outra entidade que exerça função de

garantia.

....................................................

§ 2º - As disponibilidades financeiras do Fundo em poder do agente financeiro ou

instituições financeiras qualificadas como depositários de recursos do Fundo serão

mantidos em Fundos Financeiros Exclusivos, regulados pela Comissão de Valores

Mobiliários - CVM.

.....................................................................

Art. 8º - ........................................................

Parágrafo único - O grupo coordenador do Fundo, além das atribuições previstas na

Lei Complementar nº 91, de 2006, emitirá parecer sobre a viabilidade e a

oportunidade de aprovação dos contratos de parcerias público-privadas, na forma do

Regulamento.

Art. 10 - Considera-se agente executor do Fundo o órgão ou a entidade da

Administração Estadual responsável pela operação ou projeto realizados no âmbito

do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Parágrafo único - O agente executor, no âmbito da função programática do Fundo,

poderá ser o responsável pela ordenação de despesas necessárias ao

desenvolvimento de suas atribuições e, nessa condição, responderá pela

movimentação dos recursos e pela correspondente prestação de contas, observado o

disposto no § 3° do art. 5º.
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Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

CAPÍTULO XII

DO FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO – FEH

Art. 14 - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei nº

11.830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação - FEH,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Habitação – FEH, nos termos da Lei

Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 2º - O FEH tem por objetivo dar suporte financeiro para a implantação e

execução de programas vinculados a políticas habitacionais de interesse social para

a população de baixa renda e, nos termos dos incisos I e III do art. 3º da Lei

Complementar nº 91, de 2006, exercerá as seguintes funções:

I - programática, destinada à liberação de recursos não reembolsáveis para

municípios, para entidade integrante da administração indireta de município que

implemente programa habitacional destinado a famílias de baixa renda e para a

execução de programa especial de trabalho da administração pública estadual; e

II - de financiamento, sendo seus recursos destinados à concessão de

financiamentos cujos retornos serão incorporados ao patrimônio do fundo,

estabelecendo-se, assim, sua natureza rotativa.

Parágrafo único - A concessão de financiamento, de que trata o inciso II, poderá ter

parcela de recursos subsidiados, suportados pelo FEH, decorrentes ou não de

convênios firmados pelo agente financeiro e destinados a complementar a

capacidade de pagamento das famílias beneficiárias, observados os critérios

definidos em cada programa.

Art. 3º - O prazo para a concessão de financiamento e liberação de recursos, no

âmbito do FEH, será de dez anos contados da data de início da vigência desta lei,

podendo ser prorrogado por uma única vez, baseando-se na avaliação de seu

desempenho, por ato do Poder Executivo, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 4º - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se programa de habitação de

interesse social aquele cujos beneficiários sejam famílias de baixa renda, devendo
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seus recursos ser destinados a atender às seguintes modalidades de intervenção:

I - a construção de unidades habitacionais urbana e rural;

II - a aquisição de moradia pronta;

III - a urbanização e recuperação de áreas degradadas;

IV - a aquisição de materiais de construção;

V - a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

VI - a aquisição de terrenos, desde que vinculada à implantação de projetos

habitacionais de interesse social;

VII - a realização de reformas de unidades habitacionais de interesse social cujas

condições de higiene e segurança não disponham de um padrão mínimo de

habitabilidade;

VIII - o desenvolvimento de programas habitacionais integrados, que compreendam

a construção de unidades habitacionais, o provimento de infraestrutura, a instalação

de equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento comunitário;

IX - a implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos,

complementares aos programas habitacionais de interesse social; e

X - outras formas de provimento e acesso à moradia, mediante modalidades de

financiamento permitidas pela legislação.

Parágrafo único - Na construção de habitação urbana ou rural com recursos do

FEH, será dada preferência à utilização de energia solar na implantação de sistema

de aquecimento.

Art. 5º - São recursos do FEH:

I - dotações consignadas no orçamento do Estado, bem como créditos adicionais;

II - retornos do principal e encargos de financiamentos concedidos pelo fundo;

III - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo firmadas pelo

Estado e destinadas ao fundo;

IV - recursos alocados por instituições financeiras destinados a programas

habitacionais;

V - recursos alocados por órgãos, fundos e entidades federais, não reembolsáveis,

e destinados a programas habitacionais; e

VI - recursos de outras fontes.
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§ 1º - Os recursos do FEH serão aplicados em consonância com as diretrizes e

prioridades estabelecidas na política e no plano estadual de habitação de interesse

social.

§ 2º - No exercício da função programática serão utilizados, exclusivamente,

recursos da fonte prevista no inciso V deste artigo.

§ 3º - O FEH transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral ou

parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado, em operações de

créditos interno e externo, destinadas ao fundo, na forma e nas condições

estabelecidas em regulamento.

§ 4º - O superávit financeiro do FEH, apurado no término de cada exercício fiscal,

será mantido em seu patrimônio, ficando facultada a sua transferência aos exercícios

seguintes.

§ 5º - Na hipótese de extinção do fundo, seu patrimônio, inclusive seus direitos

creditícios, reverterão ao Tesouro do Estado, na forma do regulamento.

Art. 6º - Serão beneficiários do FEH:

I - famílias de baixa renda, com prioridade para aquelas cuja renda mensal seja

igual ou inferior a três salários mínimos;

II - municípios e entidade integrante da administração indireta de município,

obedecido ao disposto no inciso I do art. 2º e critérios definidos em cada programa;

III - empresas e cooperativas habitacionais que, após a conclusão da obra, se

obriguem a repassar o financiamento a mutuário final de baixa renda, conforme

definido no inciso I, sob normas e condições estipuladas pelo agente financeiro do

FEH; e

IV - outros, desde que enquadrados nesta lei e nas normas específicas do

respectivo programa.

§ 1º - Excepcionalmente, em programas habitacionais implementados com recursos

do FEH e aprovados pelo Poder Executivo, poderão ser beneficiárias famílias com

renda mensal superior àquela prevista no inciso I do art. 6º, conforme as normas do

respectivo programa.

§ 2º - Em programas habitacionais implementados pelo Governo do Estado para

atender servidores da administração pública estadual, o FEH se responsabilizará pela
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liberação de recursos não reembolsáveis que complementem o financiamento

necessário à aquisição de moradia para servidores com renda familiar de até cinco

salários mínimos e que não sejam proprietários de imóvel residencial, sob normas e

condições previstas em regulamento especifico.

§ 3º - Os servidores civis e militares do Estado de Minas Gerais poderão ser

beneficiários de programas de habitação específicos, desenvolvidos por meio do

FEH, observadas as regras dos respectivos programas.

Art. 7º - Serão requisitos para a concessão de financiamentos e liberação de

recursos no âmbito do FEH:

I - aproveitamento prioritário de áreas urbanas já dotadas de infraestrutura; e

II - no desempenho das funções programática e de financiamento:

a) constituição, pelo município, de Conselho Municipal de Habitação, que terá a

atribuição de realizar a pré-seleção das famílias candidatas à obtenção dos

benefícios do FEH, obedecidos os critérios socioeconômicos definidos pelo gestor do

fundo e normas dos respectivos programas;

b) seleção e aprovação pelo Poder Executivo Municipal da lista final de possíveis

beneficiários indicados pelo Conselho Municipal de Habitação, obedecida a prioridade

e a capacidade de atendimento do respectivo programa; e

c) apresentação de documento hábil, emitido pelo município ao agente financeiro,

comprovando o cumprimento das exigências previstas na alíneas “a” e “b”;

III - parecer, do agente financeiro, sobre a viabilidade do empreendimento, em seus

aspectos técnico, social, econômico e financeiro;

IV - conclusão favorável de análise do beneficiário, em seus aspectos financeiros,

jurídicos e cadastrais; e

V - outros, definidos no regulamento do fundo e de seus programas.

§ 1º - Para a concessão de financiamento será observado o comprometimento

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da renda familiar mensal das famílias de

baixa renda definidas no inciso I do art. 6º.

§ 2º - Não serão atendidas pelo fundo as famílias das quais um dos membros seja

proprietário, promitente comprador ou cessionário de direitos de qualquer outro

imóvel residencial ou mutuário do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.
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Art. 8º - Os programas a serem mantidos com recursos do FEH observarão as

seguintes condições gerais, além de condições específicas definidas em seus

regulamentos:

I - para o desempenho de função programática:

a) comprovação, pelo agente financeiro, do enquadramento da operação aos

objetivos do fundo e de seus programas;

b) o valor limite da liberação de recursos;

c) apresentação de contrapartida, em recursos financeiros ou bens imóveis urbanos

ou serviços, desde que vinculados aos respectivos empreendimentos habitacionais

realizados no âmbito dos programas do FEH, conforme as normas específicas

estabelecidas no regulamento e nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de

4 de maio de 2000; e

d) outras definidas em regulamento;

II - para o desempenho de função de financiamento:

a) enquadramento do empreendimento e do beneficiário;

b) a composição do investimento;

c) a exigência de contrapartida do beneficiário de, no mínimo, 10% (dez por cento)

do valor do financiamento, expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos

financeiros, materiais ou serviços a serem aportados diretamente pelo beneficiário ou

indiretamente, por meio de instituições parceiras, na execução do respectivo

programa habitacional, a critério do agente financeiro;

d) o prazo total do financiamento;

e) os encargos, na forma de:

1. reajuste do saldo devedor, por índice de preços ou taxa financeira;

2. juros, limitados a 6% a.a. (seis por cento ao ano), aplicados ao saldo devedor

reajustado; e

3. outros, conforme normas do programa;

f) as garantias exigidas, a critério do agente financeiro e de acordo com normas de

cada programa.

§ 1º - Poderá ser concedido prêmio por adimplemento ao beneficiário que mantiver

regular o pagamento do financiamento, na forma definida em regulamento.
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§ 2º - O regulamento do fundo poderá estabelecer outras condições para a

liberação de recursos e para a concessão de financiamentos, no âmbito do FEH,

observado o disposto nesta lei.

§ 3º - O subsídio de que trata o parágrafo único do art. 2º será concedido uma única

vez a cada beneficiário, cabendo ao agente financeiro manter cadastro que permita

tal controle, observadas as normas dos respectivos programas.

Art. 9º - Nos casos de descumprimento, por parte do beneficiário, de obrigações

previstas no instrumento contratual, serão aplicados juros moratórios e atualização

monetária, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo das penalidades cíveis,

penais e administrativas aplicáveis.

Parágrafo único - O regulamento definirá os casos de infração que poderão

acarretar o vencimento extraordinário da totalidade da dívida, a devolução de

recursos liberados pelo fundo ao município, e os procedimentos aplicáveis no

tratamento das situações de inadimplemento técnico e financeiro.

Art. 10 - O FEH terá como gestora a Companhia de Habitação do Estado de Minas

Gerais - COHAB-MG -, com as competências e atribuições previstas no art. 8º e no

inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, além de outras definidas em

regulamento.

Art. 11 - O agente financeiro do FEH é a COHAB-MG, que atuará também como

mandatário do Estado, para os fins previstos nesta lei, com as seguintes atribuições,

além das previstas no art. 8º e no inciso III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de

2006, e de outras definidas em regulamento:

I - a celebração de convênio ou contrato em nome do FEH, visando a captar

recursos de origens diversas para ampliar a capacidade de atendimento do fundo;

II - a celebração de convênio ou contrato com instituição pública ou privada, visando

a promover estudos ou desenvolver projetos e atividades vinculados aos objetivos do

fundo, bem como a agilizar a sua operacionalização;

III - a promoção da cobrança administrativa e judicial de financiamento concedido

com recursos do fundo, observadas as normas legais pertinentes;

IV - a realização de acordo para recebimento de valores, podendo transigir em

relação a condições e penalidades, preservado o interesse público;
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V - a promoção da alienação de bens recebidos em pagamento e a transferência

dos valores obtidos para o patrimônio do fundo, preservando o interesse público; e

VI - o oferecimento em caução dos direitos creditórios do fundo para garantir

empréstimos e outras operações a serem contratadas com instituições nacionais e

internacionais, bem como a participação em ofertas públicas e leilões de recursos

destinados à concessão de subsídios a programas habitacionais, observadas as

seguintes condições:

a) autorização prévia do grupo coordenador do fundo; e

b) destinação de recursos oriundos dos empréstimos à implantação de programa ou

projeto voltados para os objetivos do fundo.

§ 1º - O coordenador de despesas do FEH é o Presidente da COHAB-MG, que

poderá delegar esta atribuição.

§ 2º - Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que tratam os incisos I e II

serão custeados, total ou parcialmente, com recursos do fundo, sem prejuízo das

aplicações programadas para o período.

§ 3º - O agente financeiro poderá, mediante comunicação prévia às Secretarias de

Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - e Fazenda - SEF -, atribuir ao FEH:

I - as quantias despendidas em procedimentos judiciais;

II - os valores correspondentes a saldo devedor de financiamento vencido e não

recebido e vincendo, esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou judiciais

cabíveis;

III - os encargos acessórios decorrentes do financiamento habitacional, de acordo

com as normas do SFH, na forma do regulamento;

IV - os valores correspondentes aos custos de registros, impostos, taxas e

emolumentos, despendidos na implantação e comercialização dos empreendimentos

habitacionais, compreendendo a legalização da propriedade de terrenos e a

transferência do domínio das unidades construídas, quando houver, na forma de

regulamento; e

V - os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e aqueles caracterizados

nos termos do disposto no inciso II do § 3º do art. 14 da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.
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Art. 12 - O agente financeiro fará jus a:

I - tarifa de abertura e administração de crédito, definida em regulamento de acordo

com as normas dos programas; e

II - comissão de até 6% (seis por cento), na forma de regulamento.

Art. 13 - Integram o grupo coordenador do FEH representantes dos seguintes

órgãos e entidades:

I - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - SEDRU -, que será o seu Presidente;

II - um representante da COHAB-MG;

III - um representante da SEPLAG;

IV - um representante da SEF;

V - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais -

ALMG; e

VI - quatro representantes da sociedade civil organizada, com assento no Conselho

Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - CONEDRU -, devendo ser

garantida a proporção de um quarto das vagas da sociedade civil a representantes de

movimentos populares ligados à área de habitação.

§ 1º - Para efeitos do cumprimento das normas do Sistema Nacional de Habitação

de Interesse Social - SNHIS -, o grupo coordenador do FEH é também o Conselho

Gestor do fundo.

§ 2º - As competências e as atribuições do grupo coordenador serão estabelecidas

em regulamento, que definirá também a forma de indicação dos seus representantes,

observadas as normas aplicáveis, especialmente aquelas definidas no inciso IV do

art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006, e as normas federais relativas à

habitação de interesse social.

§ 3º - Os membros representantes da sociedade civil, mencionados no inciso VI do

“caput”, serão selecionados pelo CONEDRU e indicados ao Presidente do grupo

coordenador, que os designará.

Art. 14 - Para efeito do disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei Complementar

nº 91, de 2006, cabe à SEF a supervisão financeira do gestor e do agente financeiro

do FEH, no que se refere à elaboração de sua proposta orçamentária e do
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cronograma financeiro da receita e da despesa.

Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do FEH obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do Tribunal de

Contas do Estado.”.

Art. 15 - A Lei nº 11.830, de 1995, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 16 - Excepcionalmente, o Poder Executivo autorizará a transferência ao FEH

de direitos e obrigações creditórias oriundos da produção ou do financiamento de

unidades habitacionais registradas no balanço patrimonial da COHAB-MG, na forma

de regulamento.

Parágrafo único - A transferência de obrigações creditórias de que trata o “caput”,

sem prejuízo de ato normativo do Poder Executivo, é condicionada ao registro formal

de garantia de transferência ao FEH de receitas a realizar, em igual valor,

provenientes de financiamentos ou de alienação de ativos pertencentes à COHAB-

MG.”.

CAPÍTULO XIV

DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES –

FUNTRANS

Art. 16 - Os arts. 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º e 9º da Lei nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000,

que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS -,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -

FUNTRANS -, que exercerá função programática, nos termos do inciso I do art. 3º da

Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, e que possuirá os seguintes

objetivos:

I - prover recursos para:

a) serviços, projetos de engenharia, obras de construção e reparação e de outras

ações, visando ao atendimento, à implantação, conservação, manutenção e

restauração das rodovias pavimentadas e não pavimentadas do Estado e das

rodovias federais delegadas;

b) ações e atividades relativas à operacionalização da segurança e do policiamento

das rodovias mineiras e das rodovias federais delegadas;
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c) ações voltadas para a educação do trânsito;

d) gestões, serviços, projetos, construções, instalações para operações de

pesagem de cargas, bem como da operacionalização de outros equipamentos

destinados a controle de velocidade de veículos e do monitoramento e contagem de

tráfego, nas rodovias estaduais e nas federais delegadas;

e) ações de fiscalização do transporte coletivo de passageiros, intermunicipal e

metropolitano, bem como ao transporte em geral e a movimentação de cargas

normais e especiais de qualquer natureza; e

f) ações que visem à administração e à operacionalização da arrecadação das

receitas vinculadas ao Fundo;

II - apoiar a execução especial de trabalho da administração pública estadual em

áreas voltadas para o desenvolvimento, manutenção, fiscalização e segurança da

infraestrutura relativa ao transporte rodoviário, da movimentação e monitoramento do

trânsito econômico e seguro de passageiros e de cargas pelas rodovias que cortam o

Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A aplicação dos recursos do FUNTRANS deverá observar o disposto no

Código de Trânsito Brasileiro e em outras leis federais e estaduais que regulem

matéria tributária.

§ 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - é o

único beneficiário dos recursos do FUNTRANS.

§ 3º - O agente executor preferencial dos recursos do FUNTRANS é o DER-MG,

cabendo, a critério do gestor, a definição de outros agentes executores de programas

que objetivem as atividades previstas nos incisos I e II.

Art. 3° - (...)

I - dotações, auxílios e subvenções diversas, consignadas no orçamento fiscal do

Estado;

II - dotações orçamentárias ou transferências da União ao fundo mediante

convênio;

III - receitas decorrentes de aplicação de multas de trânsito rodoviárias aplicadas

pelo DER-MG, nos termos da legislação aplicável e na forma definida em

regulamento;
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IV - recursos provenientes de cobrança de taxas sobre o uso e a ocupação de

faixas de domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável;

V - recursos provenientes de programas de concessão de rodovias, de concessão

de transporte coletivo multimodal, intermunicipal e metropolitano de passageiros e de

concessão de administração e exploração de terminais de passageiros;

VI - recursos decorrentes da terceirização de serviços inerentes à operação

rodoviária, inclusive balanças e controladores de velocidade de tráfego; e

VII - os recursos oriundos das taxas previstas nos itens 2 a 6 da Tabela “C” e itens

1 a 2.4.1 da Tabela “N”, anexas à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, bem

como suas reformulações posteriores.

Art. 4º - São consideradas como condições para a execução dos programas de

trabalho com recursos do fundo as ações desenvolvidas pelo DER-MG decorrentes

de custeio e investimentos contemplados nos Planos Plurianuais de Investimentos,

nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e em Leis Orçamentárias Anuais.

Art. 5º - O prazo de vigência do FUNTRANS é de trinta anos contados da data da

publicação desta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, prorrogar o

período de vigência do fundo ou o prazo para a realização de operação de despesa

uma única vez, pelo período máximo de quatro anos.

Art. 6º - O gestor do FUNTRANS é a Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas - SETOP.

Parágrafo único - Competirá ao gestor, além das atribuições definidas no art. 8º e

no inciso I do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - a assunção de direitos e obrigações em nome do fundo;

II - a elaboração e o encaminhamento às autoridades competentes de minutas de

atos normativos relacionados às operações do fundo;

III - a emissão de relatórios de acompanhamento das transferências realizadas pelo

fundo, para outros órgãos de fiscalização competentes, na forma em que forem

solicitados;

IV - o ordenamento de despesas do fundo e a responsabilidade pela sua prestação

de contas;
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V - a apresentação, ao grupo coordenador, de proposta para elaboração da política

geral de aplicação dos recursos do fundo; e

VI - a apresentação, ao grupo coordenador, de propostas para a readequação ou a

extinção do fundo.

Art. 8º - O grupo coordenador do FUNTRANS será composto pelos seguintes

órgãos e entidades:

I - um representante do gestor, a quem compete presidir o grupo coordenador;

(...)

III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

SEPLAG -;

IV - (...)

V - um representante da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

da Assembleia Legislativa do Estado.

Parágrafo único - Competirá ao grupo coordenador, além das atribuições definidas

no inciso IV do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - a aprovação, por proposta do gestor, da política geral de aplicação dos recursos

do fundo; e

II - a aprovação, por proposta do gestor, da readequação ou extinção do fundo.

Art. 9º - Os demonstrativos financeiros do FUNTRANS obedecerão ao disposto na

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do Tribunal

de Contas do Estado.”.

Art. 17 - A Lei nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000, que cria o Fundo Estadual de

Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS -, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 7º - O gestor poderá celebrar convênio ou contrato com instituição pública ou

privada, visando a promover estudos ou desenvolver ações, projetos e atividades

vinculados aos objetivos do fundo.

Parágrafo único - Os gastos decorrentes de convênio ou contrato de que trata o

“caput” deste artigo poderão ser custeados, total ou parcialmente, com recursos do

fundo, sem prejuízo das aplicações programadas para o período.”.

CAPÍTULO XV

DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES
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Art. 18 - Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10 e 11 da Lei n° 11.983, de 14 de

novembro de 1995, que institui o Fundo Estadual de Saúde - FES -, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituído o Fundo Estadual de Saúde - FES -, que exercerá as

funções programática e de transferência legal, nos termos dos incisos I e II do art. 3º

da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, com os seguintes objetivos:

I - planejar, coordenar e controlar as atividades financeiras e de gestão dos

recursos orçamentários, destinados ao financiamento das ações e serviços públicos

de saúde, executados pela Secretaria de Estado de Saúde - SES - e seus órgãos e

entidades vinculadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -;

II - aplicar os recursos do Estado e os provenientes de transferência da União e

Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde;

III - realizar transferências financeiras aos fundos de saúde, conforme instrumentos

jurídicos específicos;

IV - financiar, através de transferência de recursos, consórcios públicos de saúde;

V - financiar despesas de custeio e investimentos das ações e serviços públicos de

saúde executados por instituições públicas federais, estaduais e municipais no

Estado; e

VI - garantir a aplicação financeira das disponibilidades temporárias do FES.

Parágrafo único - A aplicação dos recursos do FES deverá observar o disposto nos

atos normativos no âmbito do SUS e resoluções do Secretário de Estado de Saúde.

Art. 2º - Serão beneficiários dos recursos do FES:

I - órgãos e entidades públicas federais, estaduais ou municipais, responsáveis pela

execução das ações e serviços públicos de saúde no Estado;

II - a SES e seus órgãos e entidades vinculadas;

III - pessoas físicas e entidades privadas, responsáveis pela execução de ações ou

prestação de serviços ao SUS no Estado;

IV - fundos de saúde;

V - consórcios públicos de saúde; e

VI - pacientes que necessitem de assistência não incluída nos sistemas de

pagamentos do SUS, desde que regulamentados em protocolos clínicos.
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Parágrafo único - Fica o Secretário de Estado de Saúde autorizado a regulamentar

o acesso ao SUS, observados os protocolos clínicos.

Art. 3º - São recursos do FES:

I - dotações consignadas na lei orçamentária anual do Estado e em seus créditos

adicionais;

II - recursos provenientes de fundos de saúde;

III - receitas e devoluções decorrentes de contratos, convênios, acordos e ajustes;

IV - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;

V - recursos provenientes de multas decorrentes de condenação civil, cláusula

contratual ou imposição de penalidade administrativa prevista em lei;

VI - recursos provenientes de taxas e preços públicos; e

VII - outros recursos de qualquer origem, destinados a financiar ações e serviços

públicos de saúde.

Art. 4º - O prazo de duração do FES é indeterminado.

Art. 5º - As condições de aplicação do FES, sempre que necessário, serão

regulamentadas em resolução do Secretário de Estado de Saúde e poderão

abranger:

I - para o desempenho da função programática, o Plano Estadual de Saúde,

observados os créditos orçamentários aprovados; e

II - para o desempenho da função de transferência legal, as regras de aplicação,

transferência e controle.

Parágrafo único - Nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou de

convênio, de termo de compromisso ou de resolução pelo beneficiário do FES, serão

aplicados multas e juros moratórios, suspensão ou o cancelamento de parcelas a

liberar, devolução dos recursos transferidos, conforme dispuser o instrumento, sem

prejuízo das penalidades cíveis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 6º - O FES terá como gestora, agente executora e agente financeira a SES.

Art. 7º - Competirá à SES, além das atribuições definidas no art. 8º e nos incisos I, II

e III do art. 9º da Lei Complementar nº 91, de 2006:

I - normatizar a aplicação dos recursos do FES;

II - regulamentar as transferências e o controle de recursos para financiamento de
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ações de saúde; e

III - estabelecer os critérios, condições e requisitos para formalização de convênios

e contratos assistenciais.

Art. 8º - O grupo coordenador do FES será composto pelos seguintes órgãos:

I - SES;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -;

III - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF.

§ 1º - Competirão ao grupo coordenador as atribuições definidas no inciso IV do art.

9º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

§ 2º - Na composição do grupo coordenador, a SES indicará, no mínimo, dois

integrantes.

Art. 10 - A SES regulamentará a prestação de contas e relatórios circunstanciados

dos recursos aplicados pelo FES.

Art. 11 - Compete ao Conselho Estadual de Saúde o acompanhamento e a

fiscalização da aplicação dos recursos do FES, sem prejuízo do controle exercido

pela Auditoria-Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado.”.

CAPÍTULO XVI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - O Poder Executivo republicará as leis mencionadas nos capítulos

anteriores, com as alterações realizadas por esta lei, no prazo de cento e oitenta dias.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Elcio Alvares, Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo,

agradecendo envio de publicação sobre a história e o trabalho desta Casa e

parabenizando pelos 20 anos da promulgação da Constituição Estadual.

Do Sr. João de Deus Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba,

encaminhando cópia da moção de apoio à Defensoria Pública do Estado, aprovada

por essa Casa. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Do Sr. Ronaldo Braga, Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, solicitando

o apoio desta Casa à Defensoria Pública do Estado. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Do Sr. Gleison Fernandes de Faria (2), Vereador à Câmara Municipal de Itaúna,

solicitando sejam envidados esforços com vistas à liberação de recursos para a

reforma das Escolas Estaduais Leonardo Nogueira Gonçalves e D. Judith Gonçalves,

nesse Município. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Marconi Fagundes Gomes, Vereador à Câmara Municipal de Serro,

solicitando sejam envidados esforços com vistas à realização das obras que

menciona, solicitadas pela comunidade do Distrito de Pedro Lessa, nesse Município.

(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Sandro Rodrigues Bandeira, Diretor-Geral da Unale, informando que o novo

Presidente da entidade é o Deputado Clóvis Ferraz.

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema Fiemg, comunicando sua

impossibilidade de comparecer à reunião especial deste Legislativo em homenagem à

Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas - ADCE - e indicando seus

representantes.

Do Sr. Maurício Petenusso, da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas

Gerais Ltda. - CCPR - Itambé, solicitando comentários sobre o Projeto de Energia

Renovável para Utilização de Biomassa em Caldeiras, que está sendo lançado pela

empresa.

CARTÃO

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado, agradecendo convite para o

ciclo de debates “Consórcios intermunicipais - Cooperação e gestão”.

TELEGRAMAS

Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, agradecendo o envio da publicação “Assembleia

Legislativa de Minas Gerais - Em Defesa do Interesse de Minas e dos Mineiros”.

Da Diretoria Regional dos Correios em Minas Gerais, comunicando o início das

atividades da agência de correios com banco postal em São Geraldo do Baixio, a

partir de 29/6/2009.

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.482/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui 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 Pitangui o imóvel

de propriedade do Estado de Minas Gerais situado na Rua José Antônio de Aguiar,

na localidade de Brumado, integrante da Comarca de Pitangui - MG, com área de

1.032,00m² (mil e trinta e dois metros quadrados), e registrado sob o nº 25.670, no

Livro 2-E-3, Fls. 122, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de edifício onde serão realizados velórios.

Art. 2º - O imóvel de que trata o art. 1º desta lei reverterá ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos a contar da data da publicação desta lei, não lhe for 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, 1º de julho de 2009.

Domingos Sávio

Justificação: Este projeto de lei tem por objeto fazer a doação ao Município de

Pitangui do imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais situado na Rua José

Antônio de Aguiar, na localidade de Brumado, integrante da Comarca de Pitangui -

MG, com área de 1.032,00m² (mil e trinta e dois metros quadrados), e registrado sob

o nº 25.670, no Livro 2-E-3, Fls. 122, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pitangui.

No referido imóvel será construído um edifício destinado a realização de velórios,

de modo a atender à comunidade de Brumado, no Município de Pitangui, que não

dispõe de um local para velar os seus mortos. No Distrito de Brumado há uma área

que se encontra ociosa e que será de grande utilidade para que o Município possa

construir o referido edifício.
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Em face do exposto, apresentamos este projeto de lei, que tem grande alcance

social, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.483/2009

Dispõe sobre a comercialização de álcool etílico combustível no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizada a comercialização de álcool etílico combustível pelos

produtores diretamente junto aos postos de combustível.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Agência

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP -, com o objetivo de

assumir a responsabilidade pela fiscalização das atividades de produção, distribuição

e comercialização de álcool etílico combustível no Estado.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se também à atividade

de revenda, caso a distribuição seja realizada por intermédio de companhias

distribuidoras.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Gustavo Valadares

Justificação: Os últimos reajustes no preço do álcool etílico combustível

demonstraram o impatriótico desinteresse do governo federal pelo Pró-Álcool e pela

causa do consumidor brasileiro, o que é lamentável.

Os atravessadores, que preferem ser chamados de "distribuidores", organizados

sob a forma de cartel, ficam com a maior fatia do bolo, seguidos pelo governo federal,

que retirou o subsídio do álcool. As duas categorias ficam prejudicadas: produtores e

consumidores. A iniciativa que ora se realiza visa a eliminar os intermediários,

viabilizando a continuidade do Pró-Álcool, aumentando o emprego na área rural e

resgatando a credibilidade do carro a álcool.

O projeto de lei em análise está em perfeita consonância com o que dispõe o art.
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170, inciso IV, da Constituição Federal, que tem como objetivo garantir a livre

concorrência, e com o que estabelece o § 4º do art. 173 da mesma Constituição, que

diz que "a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros".

Atualmente, o órgão incumbido de fiscalizar as atividades de distribuição, revenda e

comercialização de álcool etílico combustível é a Agência Nacional do Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis - ANP -, por força da Lei nº 9.478, de 6/8/97, e da Lei nº

9.847, de 2/10/99. É importante ressaltar que essa autarquia pode realizar a

fiscalização diretamente ou por meio de órgãos da administração direta ou indireta da

União, dos Estados e dos Municípios, mediante celebração de convênios.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.484/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Espera o imóvel que

específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Espera

imóvel constituído de um casarão antigo, denominado Casarão da Piedade, com

respectivo terreno com área total de 770m² (setecentos e setenta metros quadrados),

situado nesse Município, confrontando, atualmente, à esquerda, com herdeiros de

José Santiago da Mota; à direita, com Expedito Barbosa da Silva; e pela frente com a

Praça da Piedade; registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto

Rio Doce, sob o nº 870 do Livro 3-A, a fls 110, v, a 112, v.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo será destinado à

Secretaria Municipal de Cultura e para criação de horta comunitária.

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.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Lafayette de Andrada
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Justificação: Este projeto de lei visa, principalmente, a atender a reivindicação do

Prefeito Municipal de Rio Espera que deseja reformar o prédio conhecido por

Casarão da Piedade e, no terreno anexo a ele, fazer uma horta comunitária. O prédio

está sendo ocupado por terceiros, sem autorização do Estado, com atividades

totalmente divergentes dos objetivos do Município. O projeto de reforma do prédio

será voltado para a recuperação das características da época em que foi construído,

uma vez que ele já foi inventariado e tombado pelo Município. No terreno anexo ao

casarão, será criada uma horta comunitária para cultivo de hortaliças destinadas às

escolas municipais e estaduais e a entidades beneficentes como creche, hospital e

asilo situados no Município de Rio Espera.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.485/2009

Declara de utilidade pública a Associação das Empresas de Outdoor e Similares do

Interior de Minas Gerais - Asdoor -, 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 das Empresas de Outdoor

e Similares do Interior de Minas Gerais - Asdoor -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: A Associação das Empresas de Outdoor e Similares do Interior de

Minas Gerais - Asdoor -, com sede em Belo Horizonte e base em todo o território

mineiro, é entidade sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Seu objetivo é

coordenar e proteger a atividade desenvolvida pelas empresas de “outdoors” e

similares, bem como colaborar com o poder público e outras entidades a fim de

desenvolver a solidariedade social e defender os altos interesses nacionais.

A Asdoor cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, quais

sejam os de estar em funcionamento há mais de um ano e ter diretoria composta de



____________________________________________________________________________
322

pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas atividades. Assim,

esperamos contar com o apoio dos pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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 3.486/2009

Declara de utilidade pública o Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Lúcia - NFEIL -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã

Lúcia - NFEIL -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Antônio Júlio

Justificação: Fundado em 2004, no Município de Belo Horizonte, o Núcleo de

Fraternidade Espírita Irmã Lúcia é associação civil de caráter religioso, filosófico e

científico, sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

Entre as finalidades da entidade estão a prática do espiritismo pela união fraternal e

o desenvolvimento de programas sociais junto à comunidade desse Município.

A entidade 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.487/2009

Altera a redação do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.065, de 22 de novembro

de 2001, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santo Antônio

do Monte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.065, de 22 de novembro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de quadras esportivas, creches, salão comunitário e área de lazer para a

comunidade, bem como à edificação, no prazo de três anos, de prédio a ser doado ao

Estado, apropriado à instalação de unidade da Secretaria de Estado de Fazenda; e à

doação ao INSS de área com 1.000,00m² para a construção de agência da

Previdência Social.”.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de três anos contados da data da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista no art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Zé Maia

Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado ao Estado, em

1979, pelo Município de Santo Antônio do Monte, para a construção de um centro

social urbano, a qual não se efetivou.

Consultada a Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e

do Adolescente, antes da edição da Lei nº 14.065, essa Pasta informou não possuir

recursos orçamentários e financeiros próprios para dar curso ao empreendimento

previsto e não se opôs à doação pretendida pelo Município. Em 19/11/2007, foi

lavrada a escritura transferindo o domínio do imóvel à municipalidade.

Recentemente, como resultado do projeto do governo federal de expandir o

atendimento da Previdência Social, o Município de Santo Antônio do Monte foi

beneficiado com uma agência, e a parceria se dará com a doação do terreno para

sua instalação. Após análise, decidiu-se por implantá-la em parte do imóvel objeto

deste projeto, por tratar-se de área central e de fácil acesso.

Na lei que autorizou a transferência do imóvel para o Município, foram impostas

condições, algumas já parcialmente cumpridas, restando apenas a construção de
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prédio a ser doado ao Estado, para instalação de unidade da Secretaria de Estado de

Fazenda, e de salão comunitário. Considerando-se que restará uma área de

1.000,00m² após a execução dessas edificações, solicita-se autorização para a

transferência do domínio ao INSS.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa à

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.488/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Mãos Dadas – IMD –, com sede no Município

de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Mãos Dadas – IMD –, com

sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: Atuando nas instituições hospitalares públicas e privadas do Município

de Uberlândia, o Instituto Mãos Dadas tem como finalidade precípua proporcionar

assistência aos pacientes e a seus acompanhantes e familiares.

Com esse propósito, oferece assistência psicossocial e hospitalar às pessoas

enfermas, extensiva a seus familiares ou responsáveis legais, e ministra treinamento

a profissionais da área da saúde para atendimento mais humanístico. Além disso,

promove ações sociais gratuitas na área de saúde, da cidadania e dos direitos

humanos; incentiva o voluntariado; realiza atividades culturais e técnicas por meio de

palestras, aulas práticas e publicações.

Diante da importância das atividades desenvolvidas pelo Instituto Mãos Dadas,

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

Saúde, 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 3.489/2009

Institui a Semana do Consumo Consciente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída no Estado de Minas Gerais a Semana do Consumo

Consciente, a ser comemorada, anualmente, na semana que contenha o dia 15 de

março.

Parágrafo único - Na semana que compreende a data instituída por essa lei, o

poder público, através da Secretaria de Governo e dos seus órgãos de proteção e

defesa do consumidor, desenvolverá atividades de conscientização para sensibilizar a

sociedade sobre a importância do uso consciente do dinheiro e do consumo

sustentável.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Délio Malheiros

Justificação: A facilidade de crédito e o consumo desenfreado há tempos vem

causando diversos problemas na sociedade contemporânea. O consumidor que não

consegue adequadamente cuidar do orçamento familiar, que não sabe a hora certa

de investir, nem sobre fazer a escolha na hora de comprar ou movimentar a sua conta

bancária, além de trazer problemas financeiros para si e sua família, acaba, por seus

atos de consumo, comprometendo toda a sociedade, gerando reflexos negativos na

economia e no meio ambiente.

Em casos extremos, os especialistas alertam que o consumo desenfreado ou

compulsivo pode até mesmo ser considerado uma doença. O consumidor que não se

satisfaz com o objeto da compra, mas sim com o ato de comprar sofre de

oneomanipatia, um distúrbio que já atinge 1% da população mundial, segundo dados

da Organização Mundial de Saúde - OMS.

Diante desse quadro, pretendemos, com este projeto, despertar o Estado para a

necessidade da implementação de ações para incutir na consciência de cada cidadão

mineiro a importância do consumo equilibrado e sustentável.

Para tanto, propõe-se que o poder público, com a ajuda da Secretaria de Governo -

Segov - e dos seus órgãos de proteção e defesa do consumidor, desenvolva
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atividades em várias frentes de atuação, com a divulgação de conceitos básicos em

publicações na internet, em jornais de grande circulação, palestras em comunidades,

confecção de panfletos, entre outras ações que tenham por escopo disseminar o

debate sobre o uso sustentável e adequado do dinheiro junto à sociedade.

Nessa missão, será de suma importância a atuação efetiva da Segov, que além da

sua função primordial de coordenação e articulação política do governo, tem,

também, por competência, de desenvolver ações e políticas públicas atinentes ao

direito do consumidor, conforme determina o art. 2°, inciso X, do Decreto nº 44.988,

de 2008, que dispõe sobre a organização e as atribuições desta Secretaria.

Outrossim, por ser a educação e a divulgação sobre o consumo adequado um

direito básico do consumidor (art. 6°, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor), a

data proposta para o desenvolvimento dessas atividades é a semana que contenha o

dia 15 de março, data em que se comemora o Dia Mundial dos Direitos dos

Consumidores.

É certo que a matéria em comento se insere na competência legislativa do Estado,

conforme disposto no art. 24, inciso VIII, da Constituição da República, pelo qual

compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre

direito do consumidor.

Assim, não havendo óbice de naturezas legal e constitucional para a aprovação

deste projeto, aliado ao fato de que o fomento ao consumo consciente é um dever do

Estado e um direito básico do consumidor, pugna este Deputado pela aprovação do

projeto que ora submete à apreciação desta augusta Casa Legislativa.

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

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.490/2009

Obriga os bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviços de

telefonia móvel, os provedores de internet e televisão por assinatura a disponibilizar

aos usuários mecanismos capazes de gerar algum tipo de recibo, que lhes permita

comprovar documentalmente o teor e a data de suas solicitações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os bancos, as empresas de cartão de crédito, as
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operadoras de serviços de telefonia móvel e os provedores de internet e de televisão

por assinatura a disponibilizar aos usuários mecanismos capazes de gerar algum tipo

de recibo, que lhes permita comprovar documentalmente o teor e a data de suas

solicitações.

§ 1º - Na solicitação deverá constar necessariamente, sem prejuízo de outras

informações:

I - o nome do usuário;

II - o número do CPF e do RG;

III - o conteúdo e a data da solicitação;

IV - o número sequencial de protocolo.

§ 2º - O recibo de que trata o “caput” deste artigo será impresso:

I - pela empresa prestadora do serviço, na hipótese de atendimento pessoal ou

telefônico, através de correspondência específica, ou incluída na conta encaminhada

mensalmente;

II - pelo próprio solicitante, na hipótese de atendimento eletrônico.

Art. 2º - As empresas mencionadas no art. 1º deverão dar ampla divulgação da

possibilidade de atendimento através de endereço eletrônico, informando o respectivo

“e-mail” aos consumidores em todos os documentos de cobrança e correspondências

postais ou eletrônicas que lhes forem enviadas, além de divulgar seu endereço

eletrônico com o devido destaque em seu sítio na Internet, na página inicial e naquela

destinada ao serviço de atendimento.

Parágrafo único - Nos contratos de prestação de serviços deverá constar cláusula

informando o meio eletrônico ou físico para recebimento das solicitações.

Art. 3º - A não observância do disposto nesta lei sujeitará as empresas

mencionadas no art. 1º a:

I - advertência;

II - multa de 5.000 (cinco mil) Ufemgs, aplicada em dobro nas reincidências.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Delvito Alves

Justificação: Atualmente, os bancos, as empresas de cartão de crédito, as
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operadoras de serviços de telefonia móvel, os provedores de internet e televisão por

assinatura atendem às solicitações de seus inúmeros consumidores através de

contato telefônico ou pela internet; contudo, essa forma de atendimento não gera

para o consumidor nenhum tipo de recibo ou registro sobre o seu teor e sua data,

impossibilitando-o assim de comprovar o efetivo envio de suas solicitações às

empresas fornecedoras dos serviços.

Assim, a empresa estabelece uma relação iníqua com o consumidor, ao criar um

importante obstáculo para o exercício de seus direitos, e essa dificuldade de prova já

foi sentida em litígios judiciais, criando uma situação de insegurança jurídica para

ambas as partes.

Em razão das características dos serviços prestados pelas empresas, os contratos

com os consumidores criam vínculos de longa duração. É previsível, portanto, que

durante esse período de vigência do contrato, surja com frequência para o

consumidor a necessidade de: solicitar serviços de reparo; contratar serviços

adicionais; modificar o plano originalmente contratado; cancelar determinados

serviços ou desistir do próprio contrato.

Nesse contexto, é preciso que as empresas, como fornecedoras, mantenham com

seus consumidores um sistema de comunicação permanente capaz de receber os

mais diversos tipos de solicitação, que devem gerar para o consumidor algum tipo de

resposta imediata, com caráter de recibo, que lhe permita comprovar

documentalmente o teor e a data de solicitação.

É sabido que os meios de comunicação modernos permitem a transmissão de

mensagem a distância, por escrito ou verbal, facilitando muito o cotidiano dos

próprios consumidores, que não precisam deslocar-se para contratar ou solicitar

serviços adicionais ao fornecedor.

Uma vez que o contrato entre a prestadora de serviço e o consumidor envolve

obrigações recíprocas, e para que a relação jurídica entre as partes seja transparente

e marcada pela boa-fé, é preciso que cada qual possa comprovar os direitos que

pretenda exercer. O fornecedor que já ocupa posição privilegiada nesse contrato, não

pode privar a parte vulnerável da possibilidade de comprovar as solicitações que lhe

formula.



____________________________________________________________________________
329

O não fornecimento de recibo aos consumidores que solicitam providências ao

prestador de serviço é prática que reforça essa vulnerabilidade. E as empresas

parecem utilizar-se dessa circunstância em seu proveito: não querem que os

consumidores guardem a prova de sua eventual ineficiência.

Portanto, privar o consumidor de prova sobre suas solicitações é ilegal, porque:

dificulta a defesa de seus direitos (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor);

deixa de estipular prazo para cumprimento de obrigação ou deixa a fixação de seu

termo inicial ao exclusivo critério da empresa fornecedora do serviço, uma vez que o

usuário não tem como comprovar o atraso do atendimento à solicitação (art. 39, XIII,

do Código de Defesa do Consumidor); as prestadoras de serviços conseguem

exonerar-se de obrigações que deveriam assumir (art. 48, do Código de Defesa do

Consumidor); coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a

boa-fé ou a equidade.

Como se vê esta proposição se faz necessária para proteção dos consumidores,

que não têm à sua disposição mecanismos que comprovem a sua solicitação perante

os fornecedores de serviços. E, deverá ser implementada no prazo de 60 dias.

Verifica-se, também, que conforme o art. 24, incisos V e VIII, da Constituição

Federal, competem aos Estados legislar sobre assuntos referentes à produção e ao

consumo, bem como responsabilizar-se por danos causados ao consumidor. Assim,

com base nas premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado legislar sobre a

matéria que ora se discute.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 1990, regulamenta as

relações contratuais e pré-contratuais e estabelece normas gerais de regulamentação

da atividade, sendo o objeto desta proposição um direito inerente à obrigação dos

fornecedores de listar as reclamações e os atendimentos, para cumprimento efetivo

do contrato de consumo.

Por todo o exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.491/2009

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Desenvolvimento Integrado

de Canaã – AMDI –, com sede no Município de Canaã.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Municipal de

Desenvolvimento Integrado de Canaã – AMDI –, com sede no Município de Canaã.

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

Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Alberto Pinto Coelho

Justificação: A Associação Municipal de Desenvolvimento Integrado de Canaã,

entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade precípua incentivar e promover

atividades que visem ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida das

populações rural e urbana desse Município.

Com esse propósito, estimula a participação da comunidade nas discussões de

assuntos relativos ao seu interesse e na busca de soluções para seus problemas;

promove atividades educativas nas áreas de lazer, saúde, esporte e cultura; incentiva

as obras organizacionais das mulheres locais; orienta sobre a preservação do meio

ambiente; desenvolve ações de apoio à família, especialmente à criança, ao

adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência.

Diante da relevância 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 3.492/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Novo Cruzeiro -

Ambanoc -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Novo Cruzeiro - Ambanoc -, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de julho de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Novo Cruzeiro - Ambanoc - é

uma associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e prazo de

duração indeterminado. A instituição tem por finalidade promover e assistir as

pessoas carentes, além de realizar atividades sociais, culturais, desportivas e de

lazer. A Ambanoc executa programas e projetos de proteção e socioeducativos,

sendo estes direcionados às crianças e aos adolescentes, em regime de apoio

socioeducativo em meio aberto. Diante do exposto, julgamos mais que procedente o

título de utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.121/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Montes Claros pelo aniversário de

emancipação do Município.

Nº 4.122/2009, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Brasília de Minas pelo aniversário de

emancipação do Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.123/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Agricultura pelo lançamento da publicação

"Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais".

Nº 4.124/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Emater por ter sido agraciada com o Certificado de

Solidariedade, concedido pelo Servas.

Nº 4.125/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais -

Itambé pelas comemorações de seus 60 anos e pelo lançamento do livro "Itambé 60

Anos". (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.126/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso à Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas

Gerais - Itambé pelas comemorações de seus 60 anos de fundação. (- Semelhante

proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Duarte Bechir. Anexe-se ao

Requerimento nº 4.125/2009 nos termos do § 2º do art 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.127/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Mineira de Reabilitação - AMR - pelas

comemorações dos seus 45 anos de fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.128/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à comunidade de Mariana pelas comemorações dos 313

anos de fundação do Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.129/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de

Sabará por ocasião de seu 5º aniversário de fundação. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.130/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Aruanda Lar dos Filhos de Deus pelo seu 21º aniversário de

fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.131/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para que seja

cumprida a lei que determina a inclusão, no currículo de todas as escolas de Minas

Gerais, de informações sobre as comunidades indígenas do Estado. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 4.132/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Trem Metropolitano de Belo Horizonte pedido de

informações sobre a despesa total dessa empresa com publicidade em 2007 e 2008.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.133/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador - Geral de Justiça pedido de providências para que seja

designado Promotor de Justiça para atuar na Comarca de Rio Pardo de Minas. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.134/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado ao CAO - Conflitos Agrários pedido de providências para a prisão

preventiva de possíveis agressores a trabalhadores rurais sem terra na região de

conflito agrário em Rio Pardo de Minas. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.135/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado pedido de

informações sobre o levantamento realizado pelo Instituto das Terras do Município de

Rio Pardo de Minas e as ações discriminatórias relativas às áreas rurais desse

Município, interpostas pelo referido Instituto, bem como seja encaminhada a esta

Casa cópia dos contratos referentes a arrendamento de terras nessa localidade. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 4.136/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro dos Transportes e ao Presidente do DNIT pedido de

providências para que seja transferida para o Estado a jurisdição do trecho da BR-

135 entre os Municípios de Itacarambi, São João das Missões, Manga e Montalvânia

com vistas a que o o referido trecho seja incluído no programa Proacesso ou que o

Ministério dos Transportes determine seu imediato asfaltamento. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 4.137/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para que se

aumente o efetivo da Polícia Militar no Município de São João das Missões. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.138/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados às Corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado e do Conselho

Nacional de Justiça representação da Comunidade Geraizeira de Raiz do Município

de Rio Pardo de Minas, em que se relata a prática de danos materiais por parte da

empresa Replasa, bem como pedido de providências sobre denúncias de suposta

morosidade e parcialidade. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 4.139/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto de Terras do Estado pedido de

providências para a possível interposição de ação discriminatória ou de outras

medidas judiciais cabíveis para regularizar a situação das terras e dos conflitos
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agrários na região do Município do Rio Pardo de Minas.

Nº 4.140/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Sr. Gercino José da Silva Filho, da Ouvidoria Agrária Nacional, ao

Sr. Marcelo Martins Berthe, Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, à Funai, à

Procuradoria da República em Belo Horizonte, à Justiça Federal em Montes Claros e

ao Sr. Allan Versiani de Paula, Procurador da República em Montes Claros, cópia das

notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraórdinária dessa Comissão, bem como pedido

de providências contra as denúncias descritas nas referidas notas. (- Distribuídos à

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.141/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao jornal "Gazeta Norte Mineira", em Montes Claros, e ao jornalista

Waldemar Soares, do mesmo jornal, manifestação de repúdio à reportagem que fez

menção pejorativa e discriminatória aos povos indígenas, em especial o xacriabá.

Nº 4.142/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais e ao Secretário

de Defesa Social pedido de providências para que se dê mais segurança à

Comunidade Indígena Xacriabá, no Município de São João das Missões,

principalmente ao Cacique Santo e à Comunidade do Morro Vermelho, que estão

sendo ameaçados de morte.

Nº 4.143/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Funai pedido de providências para que sejam

agilizados os trabalhos para a retificação e correta demarcação das terras indígenas

xacriabás.

Nº 4.144/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para a apuração

das Denúncias nºs 18.642, 18.735, 18.749, 18.774, 18.781, 18.816 e 18.835,

oriundas da Ouvidoria de Polícia, bem como pedido de que a Corregedoria da Polícia

Civil informe a essa Comissão as providências tomadas para apuração dos fatos.

Nº 4.145/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que a Secretaria de Transportes

e o DER-MG determinem a pavimentação da estrada que liga o Município de Capitão
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Eneias a São João da Ponte.

Nº 4.146/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornal "Gazeta Norte Mineira Ltda." pelo 10º aniversário de sua

fundação.

Nº 4.147/2009, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita seja enviada

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado cópia das notas taquigráficas da 6ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais, bem como pedido de

empenho para instalação de comarca no Município de Belo Oriente.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos e dos Deputados Célio Moreira e outros e Adelmo Carneiro Leão e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Meio

Ambiente e de Segurança Pública e dos Deputados Luiz Humberto Carneiro (2),

Braulio Braz, Inácio Franco (2) e Fábio Avelar.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos acompanha pela TV Assembleia, venho a esta tribuna movido pelo

sentimento que nós, do Partido Popular Socialista - PPS -, estaremos vivendo no

próximo dia 6. Será um momento extremamente significativo não só para o nosso

partido, mas seguramente para todo o Estado de Minas Gerais, talvez por se tratar do

ato político mais importante dos últimos anos. Nesta data, às 15 horas, no Salão

Nobre da Assembleia, o PPS receberá a filiação do Sr. Itamar Franco, ex-Prefeito, ex-

Senador, ex-Governador e ex-Presidente da República. Por que digo isso? Itamar

Franco, ao longo da sua trajetória política, iniciada nos idos de 1966 - são, portanto,

43 anos de vida pública intensa -, tornou-se uma pessoa extremamente respeitada no

meio público. Teve a oportunidade de viver momentos históricos, como, por exemplo,

a primeira eleição para o Senado Federal, quando venceu uma disputa épica com o

então candidato José Augusto. Foi a primeira eleição de um Senador pelo então MDB

para o Senado Federal. Teve a oportunidade, no governo militar, de presidir uma CPI,

o que hoje, no ambiente democrático, o governo federal se recusa a permitir, o
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governo se recusa a aceitar que a Oposição presida uma CPI da nossa companhia

petrolífera, a Petrobras, que hoje sofre acusações sérias, importantes. E ainda assim,

no ambiente militar, no governo Geisel, Itamar Franco teve seu nome referendado

para ser o Presidente da CPI naquele momento. Depois, teve uma oportunidade

ímpar de nos delegar talvez o que há de mais importante hoje no ambiente

macroeconômico: a estabilidade monetária, legado do seu governo por meio do Plano

Real, quando tinha como Ministro da Fazenda o Sr. Fernando Henrique Cardoso, ex-

Presidente da República. O Plano Real foi fundamental para que o País, ao longo

desta última década, vivesse essa situação de equilíbrio financeiro e econômico, de

desenvolvimento social. Sem a estabilidade monetária colocada em prática no dia

1º/7/1994, seguramente não existiria hoje o ambiente macroeconômico para que

reformas socioeconômicas fossem feitas, como vem acontecendo ao longo destes

últimos anos. É importante lembrar também que, quando da sua passagem pelo

governo de Minas Gerais, fez valer na Justiça a recuperação da Cemig, a nossa

companhia de energia elétrica, a nossa concessionária, para que ela voltasse a ser,

de fato, dos mineiros e do governo do Estado, porque havia naquele momento uma

cláusula segundo a qual um acionista minoritário teria poder de veto na direção da

empresa. Todos nos lembramos disso. Sabemos perfeitamente que é importante a

atitude política da separação, no Estado de Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros

Militar e da Polícia Militar. Todos sabemos o que isso possibilitou para as duas

corporações: a Polícia Militar sem o peso do Corpo de Bombeiros, que, por sua vez,

passou a ter um desenvolvimento muito mais rápido e dinâmico, conseguindo ir a

mais cidades-polo importantes, para dar a cobertura necessária em resgate, em

casos de incêndio e na prevenção das questões inerentes a seu trabalho.

É sabido que Itamar Franco tem seus desafetos e que é contestado em algumas

ações, mas ao longo de seus 43 anos de vida pública jamais foi contestada sua

integridade, probidade ou honestidade à frente da coisa pública. Além disso, muitas

vezes ele foi contestado exatamente por falar determinadas coisas que muitos de nós

deixamos de dizer ocasionalmente, em momentos importantes. Sempre teve a

grandeza de espírito ou o espírito de grandeza de trazer para o debate político

determinadas posições e atitudes polêmicas. Nas reuniões que fizemos ao longo dos
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últimos meses, formalizando o convite para a sua entrada e de seu grupo no PPS,

percebemos que ele continua com absoluta consciência e noção exata de como deve

ser feito o debate político. Portanto ele entra no partido neste momento não para ser

candidato, mas para participar do debate político. Mas podendo, sim, ser candidato.

Por que não? Temos pesquisas que nos mostram que ele é um forte candidato: hoje

já aparece empatado em primeiro lugar para a disputa ao Senado, e estou certo de

que daria uma grande contribuição, com sua sabedoria, experiência e sensatez, ao

Senado Federal, neste momento de crise em que vive essa Casa e de

incompreensão do fato de que devemos representar os cidadãos, de que devemos

agir com honradez à frente da coisa pública. Então, digo: seja bem-vindo, Presidente

Itamar, Governador Itamar, Senador Itamar, Prefeito Itamar, ao PPS, que o acolhe de

braços abertos para que possa participar conosco desse debate político, mostrando

alternativas ao quadro político-eleitoral do País e, mais que tudo, trazendo sua

sapiência, experiência e sabedoria à frente da coisa pública.

A Deputada Gláucia Brandão (em aparte)* - Caro colega Neider Moreira, queria

parabenizá-lo por seu pronunciamento. Como parlamentar do PPS, ratifico suas

palavras, dizendo da alegria em receber no PPS o ex-Presidente, ex-Governador, ex-

Senador e ex-Prefeito Itamar Franco, por seu potencial de político íntegro,

compromissado com as causas de Minas. É com muita alegria que o recebemos, na

certeza de que o PPS será fortalecido com a vinda de Itamar e de seu grupo,

sabendo que ele muito contribuirá para traçar novas metas para a política de Minas

Gerais. Parabenizo V. Exa., mais uma vez, por seu pronunciamento, ressaltando que

nós, membros e políticos parlamentares do PPS, estamos felizes e dando realmente

as boas-vindas a Itamar Franco.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Também queria compartilhar de seu

pronunciamento, embora não pertençamos aos quadros do PPS, por entender que

qualquer partido que esteja atuando no País hoje teria o máximo orgulho em receber

o ex-Presidente e ex-Governador Itamar Franco. Quando ele era Governador, eu era

o Líder da Minoria na Casa, Líder da Oposição, e não o tínhamos apoiado. Na época,

apoiamos o ex-Governador Eduardo Azeredo, mas o tratamento que tivemos de

Itamar Franco foi o mais respeitoso possível. Ele deixou uma marca muito forte, além
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da honorabilidade e moral; é um político que não pode afastar-se das hostes públicas

de Minas Gerais e do País. Mesmo não pertencendo ao partido de V. Exa.,

congratulo-me com o PPS, pois essa é uma aquisição de peso, que trará

credibilidade à política brasileira, principalmente neste momento de total descrédito e

achincalhamento do Congresso Nacional, principalmente do Senado. Itamar volta às

atividades políticas, e espero que alce outros voos, porque representará muito bem

nosso Estado. Parabéns. Tenho certeza de que será recebido de braços abertos.

Espero que volte às atividades políticas em Minas Gerais, porque Minas Gerais de

Tancredo e Aécio Neves, de tantos políticos honrados, sente-se mais envaidecida e

alegre com a vinda de Itamar Franco para o “front” político através do PPS. Parabéns.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Desejo sublinhar, de maneira

marcante, que o ex-Presidente Itamar Franco é um patrimônio da vida política

nacional. Ele é uma referência de lisura, caráter e probidade, um espelho em que nos

devemos mirar para seguir sua honradez. Mesmo não sendo do partido de V. Exa.,

quero regozijar-me com a filiação do ex-Presidente Itamar às fileiras do PPS, que

marcha junto com o governo Aécio Neves, por termos a compreensão de que a sua

presença na vida política brasileira será sempre um referencial para todos nós, jovens

políticos. Parabéns.

O Deputado Neider Moreira - Aproveito para convidar a todos os parlamentares e

colegas da Casa para a cerimônia do ato de filiação do ex-Presidente Itamar, no dia 6

de julho, às 15 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. No tempo que me

resta, farei um relato breve. Ontem, depois de uma longa trajetória, felizmente

conseguimos resolver uma questão inerente a minha cidade natal, Itaúna: as ligações

de energia elétrica nas avenidas sanitárias do Município. Em função de resoluções do

Conama, estávamos tendo problemas, pois o IEF não dava o laudo autorizativo à

Cemig para ligação da energia elétrica na casa de consumidores, empreendedores e

comerciantes. Isso causava um grande transtorno a todo Município, em áreas

sabidamente consolidadas do ponto de vista urbano. A situação era tal que um

cidadão tinha ligação de energia elétrica, mas seu vizinho não.

Ontem, na reunião da Comissão de Meio Ambiente, provocada por meu

requerimento, estivemos com o Coordenador do Centro de Apoio Operacional do



____________________________________________________________________________
339

Meio Ambiente do Ministério Público, Dr. Luciano Badini. Houve, naquele momento, a

perfeita compreensão das partes envolvidas. Até mesmo em função do vídeo que

apresentamos à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Saímos de

lá com a convicção de que o laudo autorizativo será fornecido pela Subsecretaria de

Gestão Ambiental do governo do Estado, e teremos, em definitivo, solucionado mais

um grave problema que vínhamos vivendo nos últimos meses na cidade de Itaúna.

Gostaria de agradecer à Comissão de Meio Ambiente, na pessoa do Deputado Fábio

Avelar, que foi extremamente sensível às colocações que fizemos nas audiências

públicas, e a gentileza do Dr. Luciano Badini, Coordenador do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente do Ministério

Público. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados

telespectadores da TV Assembleia em toda Minas Gerais, serei breve, mas não

poderia deixar de ocupar esta tribuna nesta tarde para fazer alguns comentários

relativos à reunião extraordinária de ontem à noite, quando a Assembleia votou e

aprovou, em 1º turno, a criação da agência reguladora de águas. Ouvimos aqui, e

não interrompemos, as palavras demagógicas de Deputados que tentavam distorcer,

confundir e iludir a opinião pública, o povo mineiro, referentemente ao que discutimos

ontem à noite. Aprovamos o projeto de lei que cria a Agência Reguladora de Águas e

Saneamento, e parecia que estávamos votando aumento de tarifa.

Votamos a favor da criação de uma agência que tem por objetivo justamente

defender o cidadão. É uma agência reguladora e fiscalizadora, com o objetivo

principal de atender aos apelos do cidadão quando os serviços de água ou de esgoto

não acontecerem a contento. Hoje, qualquer cidadão que estiver insatisfeito com o

atendimento do serviço de energia elétrica e de luz reclama na Aneel e, se não

estiver satisfeito com o serviço de telefonia, reclama na Anatel, que são agências

reguladoras. Não existe uma agência reguladora para distribuição de água e esgoto,

e Minas Gerais está criando a sua agência - mais uma vez na vanguarda - para

regular os serviços, fiscalizar a prestação de serviços e atender a população, porque
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não é possível que o cidadão que se vê prejudicado reclame com a própria empresa.

É óbvio que a empresa não atenderá, ou atenderá se quiser, mas o cidadão está

desguarnecido, e a agência reguladora é justamente o órgão que fiscalizará e exigirá

da empresa o cumprimento das normas. Foi isso que votamos aqui.

Mas vimos aqui Deputados falando, de maneira demagógica, que a Assembleia

Legislativa ontem seria a responsável pelo aumento da tarifa de água em Minas

Gerais. Ora, outra atividade da agência reguladora é justamente regular os aumentos

de tarifas para que eles não aconteçam ao sabor e ao bel-prazer das empresas. A

partir da criação da agência reguladora, quando a empresa quiser aumentar a tarifa

de água, terá de dizer qual é o aumento, quanto e por quê. Não mais aumentará a

seu gosto ou bel-prazer. Tem de mostrar a planilha, que será apreciada, julgada e

aprovada ou não. Ou seja, acabamos de criar uma instituição que tem o objetivo de

defender o cidadão. Mas ontem vimos aqui uma demagogia sem fim de Deputados

querendo iludir a população. Mais que isso, agredindo seus próprios companheiros.

Isso não podemos admitir.

Antes de conceder aparte ao Deputado Wander Borges, peço que avisem ao

Deputado Weliton Prado que estou na tribuna falando dele porque, sem nenhuma

legitimidade, ele pôs em xeque a Copasa. Essa empresa de envergadura nacional,

que presta relevantes serviços a Minas Gerais, foi aqui achincalhada pelo Deputado

Weliton Prado. Até parece que ele se esqueceu que foi o PT, seu partido, quando

administrava a Capital, que vendeu as ações da Copasa. Isso ele não falou aqui.

A grande verdade é que ele não tem legitimidade para falar da Copasa. Aliás,

quando ocupar esta tribuna, terá de explicar ao povo mineiro, sobretudo ao povo do

Triângulo, por que o seu irmão Elismar Prado, em Brasília, no Congresso Nacional,

votou contra o aumento do repasse de recursos para a merenda escolar das escolas

públicas. O governo federal repassa R$0,22 para cada aluno, para cada criança

pobre que estuda nas escolas públicas receber um prato de comida. Há alguns

meses, quando foi votado em Brasília o aumento do repasse para R$0,60 por aluno,

o Deputado Elismar Prado, do PT, irmão do Deputado Weliton Prado, de Uberlândia,

votou contra. Para não dizer que estou inventando, trouxe as notas taquigráficas da

Câmara dos Deputados: “Votação do projeto que dispõe sobre o atendimento da
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alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola. Emenda - aumentando

de R$0,22 para R$0,60. Voto contra: Deputado Elismar Prado, PT”. Ele votou contra.

Portanto o Deputado Weliton Prado tem de explicar essa posição antes de vir aqui

criticar seus colegas e pares. Sabemos muito bem o que ele quer, ou seja, a política

do quanto pior melhor. Ele não quer melhorar nada; está aqui a prova. Na hora de

aumentar o repasse de recursos para a merenda escolar, votou contra. Por que agiu

assim? Porque quanto pior melhor; é a política atrasada da terra arrasada. Não quer

que nada melhore para continuar xingando. É essa a atividade do Deputado Weliton

Prado nesta Casa e é esse o desserviço que tem prestado ao Estado de Minas

Gerais. É preciso que se ponham os pingos nos “is”, é necessário mostrar quem é

quem e a hora de quem faz o que. Na verdade, ele só trouxe demagogia, mentira e

conversa fiada.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Lafayette de Andrada, quero

apenas fazer uma reflexão, tendo em vista que irei para a reunião da Comissão de

Assuntos Municipais e Regionalização. A agência reguladora está para a Copasa

assim como a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - está para o

Ministério dos Transportes. Diga-se de passagem: DNIT.

Só para V. Exa. desenvolver o assunto, a ANNT quer antecipar o pagamento do

pedágio na BR-381. De outro lado, defendemos junto ao Ministério dos Transportes,

ao Ministro Alfredo Nascimento, que o DNIT realize a obra e cobre o pedágio depois.

Assim podemos avaliar o que é uma entidade - no caso a nossa Copasa - e, na outra

ponta, o que é uma agência reguladora. Portanto há realmente alguns aspectos

diferentes que podem trazer grande avanço para todos nós nessa discussão. Muito

obrigado, Deputado Lafayette de Andrada. Parabéns!

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Deputado Lafayette de Andrada, muito

obrigado. É importante, neste pronunciamento, lembrar a todos que o que

discutíamos e votávamos na noite de ontem era a criação da agência reguladora. Não

estávamos discutindo nem votando aumento de tarifa. A agência reguladora é uma

exigência de uma legislação federal - aliás, já foi votada, nos mesmos termos, pelo

Governador Jaques Wagner, do PT, na Bahia. Em momento algum, discutimos tarifas

no Plenário desta Casa.
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Muito tristes, gostaríamos de relembrar e relatar a atitude do Deputado Weliton

Prado e a forma como se dirigiu a seus pares. Se não atinge a pessoa do Deputado

ou o conjunto de parlamentares desta Casa, acaba atingindo a instituição. Isso é

muito grave. De maneira muito firme, temos de nos ater a atitudes dessa natureza.

Como representantes do povo mineiro, temos de resguardar, a todo momento, a

instituição, ou seja, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é uma

Casa muito respeitada em todo o País.

Faço coro com V. Exa., nobre Deputado, por entender que o que assistimos aqui

ontem realmente foi um episódio lamentável de demagogia.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço ao Deputado Neider Moreira seu

aparte. Tratarei ainda de mais dois pontos. Na sua ânsia de demagogia, de querer

iludir e ludibriar a população, tentando denegrir a imagem da Copasa, o Deputado

Weliton Prado criou até um exemplo didático, mais uma vez mentiroso, como é de

seu costume. Ele dizia que a Copasa de Sete Lagoas, por exemplo, recolhe o esgoto

- que nem recicla nem trata - que é lançado no rio. No entanto, essa empresa cobra

por esse esgoto. Deputado Weliton Prado, a cidade de Sete Lagoas não tem Copasa,

mas sim, uma agência municipal.

Vejam o tamanho do engodo, da mentira que ele tenta contar. Com essas palavras,

ele queria iludir a população dizendo que a Copasa não faz os serviços pelos quais

ela cobra, além de dar exemplos absurdos como esse. A título de comparação, é

importante que se diga, na cidade em que atuo, Barbacena, na Zona da Mata, existe

um sistema híbrido em que há uma agência municipal que cuida da água e do esgoto

em uma parte da cidade; na outra, atua a Copasa. As tarifas praticadas pela Copasa

na cidade são infinitamente inferiores às da companhia municipal. Porém, o Deputado

Weliton Prado, munido de uma bola de cristal, fala que a Copasa aumentará em 9%

suas tarifas. Que sejam 9%. Tomara que seja porque a companhia municipal de

Barbacena aumentou 17,8% a tarifa da água. É possível fazer com esse local a

comparação, já que uma está face a face com a outra, prestando o mesmo serviço,

com a mesma qualidade e com os mesmos investimentos. Se acontecer o previsto

pela bola de cristal do Deputado Weliton Prado e ocorrer o aumento de 9%, não há

problema, uma vez que a outra companhia, a municipal, já aumentou 17,8%.
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O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Lafayette de Andrada, faço coro

com V. Exa. A partir de agora, temos de fazer repercutir esse assunto para que o

nosso telespectador, as pessoas que nos veem pela TV Assembleia, tenham

condições de entender claramente o que está se passando nesta Casa e,

evidentemente, aprofundarmos o debate. Na realidade, o que vem sendo

demonstrado por alguns Deputados aqui é que essa agência está sendo criada para

autorizar o aumento tarifário da Copasa. É uma infantilidade muito grande achar que

nosso telespectador acreditará numa bobagem dessa.

Hoje ocorre que a legislação federal exigiu, por meio da Lei nº 11.445, que todo

Estado criasse uma agência de regulação do setor no Estado. Importante salientar

que neste momento temos, em vários Estados, a agência já criada ou em processo

de criação por intermédio das Assembleias Legislativas, por ser essa uma exigência

legal. Se não tivermos uma agência no âmbito estadual, regional ou até mesmo

municipal, ninguém poderá ter o seu aumento tarifário. Não somente a Copasa, mas

também as Prefeituras operam sistemas, assim como as autarquias municipais e a

iniciativa privada, que atua no setor. Então, ele está falando uma mentira.

Na realidade, o que fazemos aqui é cumprir a legislação federal. Agradeço ao

Deputado Lafayette de Andrada, a quem quero dizer que faremos repercutir ainda

mais esse assunto porque temos de esclarecer à população o que realmente está se

passando nesta Casa, com a criação da agência.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar seu

aparte. Meu tempo está se esgotando, no entanto há um último ponto que queria

trazer-lhes justamente sobre o tema abordado pelo Deputado Fábio Avelar.

Na verdade, a criação da agência reguladora está acontecendo em função de

exigência de lei federal, do governo Lula, que foi aprovada no final de 2007, que exige

que todos os Estados criem suas agências reguladoras de água e esgoto. Importante

frisar, como bem disse o Deputado Neider Moreira, que na Bahia, governada pelo

Jaques Wagner, do PT, foi criada uma agência idêntica a essa do governo de Minas

Gerais. A diferença é que a de lá, por ser do PT, é boa; a daqui, do PSDB, é ruim,

mesmo sendo a mesma agência.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço-lhes por terem me escutado
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pacientemente, mas era importante desmascarar aqui as mentiras, a demagogia e as

ilusões criadas pelo ilusionista Weliton Prado. Quero dizer a ele que, da próxima vez

que ocupar esta tribuna, que venha para explicar por que seu irmão Elismar Prado,

em Brasília, votou contra o aumento do repasse de recursos para merenda escolar

nas escolas públicas. É isso que ele tem de explicar ao povo mineiro. Mostrar

realmente o que seu irmão está fazendo no Congresso Nacional e ele aqui em Belo

Horizonte, além de demagogia, mentira e desrespeito a seus companheiros. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que

nos acompanha nas galerias, companheiros de Minas Gerais que nos acompanham

pela TV Assembleia em várias cidades. Retorno a esta tribuna para, mais uma vez,

fazer um apelo às autoridades do Estado e ao Governador Aécio Neves para que

intervenham nos fatos que vêm ocorrendo nos últimos anos no Norte de Minas e que

vêm se agravando a cada dia. Trata-se do excesso de fiscalização de alguns órgãos

estaduais. Citamos a atuação do DER, do IEF, do Igam, da Polícia Militar e do Corpo

de Bombeiros. Parece que o Norte de Minas virou um laboratório experimental de

aplicação de medidas ruins e impopulares. Esse é o sentimento de toda a classe

política da nossa região e das pessoas que trabalham, produzem, geram emprego e

renda lá.

Esse aparato fiscalizador tem, de certa forma, feito com que nossa região não se

desenvolva. Isso tem atrapalhado o desenvolvimento da região que mais contribuiu

para o engrandecimento do Estado. Estamos falando dos Gerais, dos Vales do São

Francisco e Jequitinhonha, de uma região que contribuiu com o seu suor e com a sua

força para construir Minas, para sustentar as minas de ouro; o povo catrumano do

Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, que suou para a implantação deste

Estado. Esse reconhecimento nunca foi feito por nenhuma das autoridades mineiras

dos últimos anos. Pelo contrário, o desenvolvimento chegou a outras regiões, como o

Triângulo Mineiro, o Sul de Minas, o Vale do Aço, a região Central e Região
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Metropolitana de Belo Horizonte, mas as pessoas que escolheram o Norte de Minas

para morar, para fazer o seu investimento, não têm o apoio das instituições deste

Estado.

Os produtores rurais da nossa região não podem mais plantar nada, não podem

abrir uma nova frente de trabalho, não podem produzir, não podem expandir os seus

negócios, não podem aumentar o seu rebanho, não podem aumentar a lavoura de

arroz, feijão, banana e café porque os órgãos fiscalizadores do Estado, que deixaram

que o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas desmatassem tudo, impõem agora a

legislação aos produtores da nossa região. O Estado deveria, então, arranjar uma

medida compensatória. A nossa região não suporta, ela exporta mão de obra barata,

as pessoas saem do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha para cortar cana no

Triângulo Mineiro ou colher café no Sul de Minas e no interior de São Paulo.

As pessoas de bem que têm condições de gerar emprego e renda não conseguem

expandir sua produção porque os órgãos ambientais não deixam. É multa em cima de

multa, é uma fiscalização nunca vista na história deste Estado. E não apenas os

órgãos ambientais, e não só quanto à produção. A metralhadora giratória de

arrecadação do Estado persegue a todos na região, a começar pelos taxistas, a

começar pelo direito de ir e vir. As pessoas não podem mais alugar um táxi para sair

de Januária a fim de fazer um tratamento em Montes Claros, porque o DER está

parando e multando duas, três, quatro vezes por dia, se necessário. Nunca foi vista

perseguição como essa. O mesmo está acontecendo com os empresários. Semana

passada conversei com o Wilson, da Auto Socorro Líder, de Montes Claros, que me

entregou um pacote de multas. Somente nos últimos três meses a sua empresa foi

multada mais de 40 vezes pela Polícia Rodoviária de Mirabela. Se acontecer um

acidente depois de Mirabela, nenhuma empresa de socorro de Montes Claros fará o

atendimento, porque precisará passar pela balança. E se houver um excedente de

1kg ou 100g, não adianta chorar, haverá multa.

Ontem o Deputado Antônio Júlio disse que as nossas cidades do Jequitinhonha e

do Norte de Minas, que já são pobres, não podem mais fazer uma festa. Quem

promover qualquer festinha de bairro paga R$3.000,00, R$4.000,00, R$5.000,00,

R$6.000,00 de taxa para o Corpo de Bombeiros. E sequer Corpo de Bombeiros existe
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ali, e sim em Pirapora, Janaúba e Montes Claros. Se você realizar um evento em

Chapada Gaúcha, mesmo sem a presença do Corpo de Bombeiros, tem de pagar a

taxa. Há alguma coisa errada. Isso não pode continuar acontecendo. Esta Casa tem

de tomar uma providência, e o governo precisa saber disso.

Venho aqui com a missão não de fazer apenas um desabafo, mas para fazer com

que isso chegue aos ouvidos do Governador, que talvez não esteja sabendo o que

está acontecendo na base. Como a base aliada não pode manifestar-se, cabe a nós

fazê-lo. Estamos mandando um recado para que o Governador verifique os

procedimentos adotados pela Polícia Militar no que se refere à perseguição aos

taxistas.

Verifique, também, os procedimentos dos funcionários do DER-MG, que poderiam,

por exemplo, estar cumprindo suas funções de tapar os buracos das rodovias, de

recuperar as estradas da nossa região e de tirar os animais que estão na pista

causando acidentes quase todos os dias. Mas não: o DER-MG serve apenas para

ficar de plantão nas rodovias, para multar taxistas, para impedir o exercício de direito

que as pessoas têm de ir e vir, para favorecer duas ou três empresas de ônibus

instaladas no Norte de Minas e no Estado de Minas Gerais como um todo. É contra

esse monopólio que estamos falando aqui.

Portanto, quero dizer a V. Exas. que as reclamações vêm de todos os segmentos.

Não se atinge só o agronegócio, os grandes produtores rurais. O aparato chegou

agora também aos assentamentos. As famílias que foram assentadas no Norte de

Minas não podem nem construir suas casas no assentamento, não podem plantar um

hectare de milho ou de mamona porque não conseguem a licença do IEF. Está aí o

Deputado Ruy Muniz, que é testemunha dessa dificuldade. Tivemos uma reunião na

semana passada, com o Secretário do Meio Ambiente e a sociedade rural. Na

oportunidade, Ruy, eu disse que não era somente a sociedade rural, mas também os

sem-terras, os assentados. Esse aparato está paralisando a nossa região.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Muito obrigado, nobre colega Deputado Paulo

Guedes. Foi muito boa aquela reunião com o nosso Secretário do Meio Ambiente,

José Carlos Carvalho. Ele explicou exatamente o problema em relação ao meio

ambiente em Minas, principalmente no que diz respeito à mata seca, à mata atlântica.
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A reserva legal seria de 20% para essas áreas, mas subiu para 80%, pois o governo

federal estabeleceu essa porcentagem. O IBGE fez um mapa do bioma da mata

atlântica, colocando a mata seca como parte dele. É preciso que nós, Deputados

Estaduais, empenhemo-nos junto aos nossos colegas Deputados Federais, a fim de

que pressionem o IBGE a modificar esse mapa da mata atlântica brasileira. A partir

dessa modificação, o IEF vai cumprir a legislação e, não se tratando de mata

atlântica, liberará licenças conforme o acordo que fizemos aqui no ano passado e

aprovamos, ou seja, onde for mata seca a reserva será de 30%. Dessa forma,

viabilizaremos o Projeto Jaíba, os assentamentos, enfim, o agronegócio na nossa

região.

Falando em agronegócio, Deputado Paulo Guedes, aproveito para divulgar para

todo o Estado de Minas Gerais, por meio da Assembleia Legislativa, que amanhã

haverá a abertura da maior festa agropecuária do Norte de Minas: a XXXV Exposição

Agropecuária de Montes Claros. É uma grande festa popular, de negócios, em que o

homem do campo mostra o que produz. Convido todos a irem ao Norte de Minas nos

visitar nesses dez dias de exposição.

Concordo com V. Exa., pois precisamos ter essa gestão no meio ambiente para

facilitar o desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar em nosso Estado.

Muito obrigado.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Paulo Guedes.

Ouvi o meu amigo, Deputado Ruy Muniz, falar que a Secretaria de Meio Ambiente

de Minas Gerais está usando o decreto do governo federal como obstáculo às

licenças. Todos temos conhecimento de que esse foi um decreto feito em Brasília há

algum tempo. Ele é tão grotesco, tão contraproducente, tão contrário ao produtor rural

e ao meio produtivo, que está suspenso. Então, a alegação de que a Secretaria do

Meio Ambiente está usando o decreto federal não constitui uma verdade, porque esse

decreto está suspenso, e isso é do conhecimento de todos, inclusive e principalmente

do Secretário José Carlos, que é um grande Secretário e que já foi Ministro. Penso

que há algo errado. O que acontece em Minas Gerais, infelizmente, é que as coisas

estão ficando cada vez mais difíceis. É muito complicado conseguir qualquer

autorização para fazer um curral numa fazenda. Hoje ninguém consegue legalizar um
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curral simples para tirar leite. Imaginem, então, a dificuldade que se tem no caso de

grandes empreendimentos, grandes áreas que precisam ser desmatadas,

constituídas principalmente de matas nativas, para se tornarem produtivas, com

geração de emprego, que é o que buscamos em Minas Gerais, notadamente para o

Norte de Minas, que é uma região muito sofrida. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Jayro Lessa. Essa

informação que o senhor me trouxe é muito importante, e com ela cai por terra o

argumento defendido pela Secretaria de Meio Ambiente e também, como disse o

Deputado Ruy Muniz, a desculpa esfarrapada que ela usa para continuar a arrecadar

sem parar em cima, principalmente, da região mais pobre do Estado. Isso não entra

em minha cabeça. Nunca vi a Secretaria de Meio Ambiente multar a Cemig pelos

danos que provoca ao Rio São Francisco; nem a Votorantim, que descarrega todos

seus dejetos nesse rio, causando a mortandade dos surubins e outros peixes; nem a

Copasa, que despeja o esgoto de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte no

Rio das Velhas, esgoto esse que cai depois no Rio São Francisco, matando nossos

peixes e, consequentemente, deixando em dificuldades milhares de pescadores das

colônias do rio. A Secretaria, entretanto, não tem nenhum problema para multar o

pobre, o coitado. Assim agiu o pessoal do Igam, que foi a São João das Missões

multar agricultor familiar em R$20.000,00 ou R$30.000,00. Se eles venderem suas

propriedades, não pagarão a multa. Multaram poços artesianos em R$1.500,00 por

dia - e esses poços já existem há mais de 30 anos. Está faltando bom senso.

Sabemos que existem leis, mas elas têm que ser interpretadas com bom senso. Em

Minas Gerais, são estabelecidas metas de arrecadação por dia para a Polícia Militar e

o Corpo de Bombeiros - e sabemos que essas regras são impostas pelo Comando

aos policiais. Não estamos aqui falando mal dos policiais, que estão cumprindo

ordens dos Coronéis e Comandantes, que, por sua vez, recebem ordens do governo,

dos Secretários. Essa é a verdade, e ela precisa ser esclarecida.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Paulo Guedes, V. Exa. é do

Norte de Minas, região sofrida, onde a falta de água causa uma grande angústia aos

moradores, e está narrando episódios que ocorrem em todos os cantos do Estado.

Na minha querida Itamarandiba, isso vem ocorrendo também, o que fez com que este
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Deputado se dirigisse ao IEF para conversar com o Dr. Humberto Candeias em razão

do absurdo decorrente dessas multas descabidas, desproporcionais, ilegais que

estavam sendo aplicadas, levando pequenos agricultores a responder a processos

criminais sem saber absolutamente de nada. Às vezes, a pessoa batia um quintal

para plantar mandioca, em um lugar onde sempre plantou, ou seja, em uma área

consolidada de pequena agricultura, e o fiscal do IEF, junto com a polícia

despreparada, chegava, não lhe permitia roçar aquela pequena manga e o

encaminhava para a delegacia. Então, queria compartilhar com V. Exa. esse

pensamento, pois esses absurdos não podem mais acontecer. O bom senso deve

prevalecer.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Délio Malheiros. Fico feliz

em saber que outros Deputados, como V. Exa. e o Deputado Jayro Lessa, que

acabou de fazer um aparte, têm o mesmo pensamento. Precisamos fazer com que

essa nossa vontade seja reforçada nesta Casa, a fim de sensibilizarmos o governo, o

Secretário de Meio Ambiente e os Presidentes de órgãos ambientais de Minas

Gerais. Sabemos que o setor do meio ambiente pode fazer muito. Temos

R$250.000.000,00 mofando no Fhidro. Esse dinheiro poderia ser aplicado nas

barraginhas, na recuperação das nascentes, em uma série de projetos, mas ele não

sai. Existe burocracia apenas para arrecadar, mas essa arrecadação não tem retorno

para o produtor. Há um projeto meu tramitando na Casa que resolve o problema: o

projeto do Ecocrédito. Se o governo quer preservar, isso é ótimo. Basta ir ao Norte de

Minas, chamar os produtores e proprietários de terra e pagar por mês às pessoas que

compraram as propriedades para que mantenham a mata nativa. A região tem que

ser recompensada de algum modo.

Já que não pode desmatar, o governo tem de pagar aos produtores da nossa região

para que mantenham as reservas. O que não pode é o Norte de Minas pagar o pato.

O Triângulo desmatou tudo, está lá produzindo, com o povo rico; no Sul de Minas, o

povo está empregado, e o povo rico; Belo Horizonte está com o povo rico; e nós

tendo de sair, em cima de pau de arara, para cortar cana no Sul de Minas, para

colher café, para trabalhar de peão em São Paulo. E trata-se de uma região que tem

potencial, tem terra, tem água e tem gente que quer trabalhar. É isto que queremos:
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que o governo repense as suas atitudes em relação ao Norte de Minas e ao Vale do

Jequitinhonha. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o Deputado Jayro

Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Telespectadores, pessoas presentes nas galerias,

Deputados, componentes da Mesa, povo de Minas Gerais, a cada dia fico mais

estarrecido pela forma como tem agido a Secretaria de Meio Ambiente de Minas

Gerais.

Chegou ao meu conhecimento nesta manhã, por intermédio do Sr. Bernardo de

Vasconcellos, que me encaminhou um “e-mail” enviado pelo Sr. José Carlos

Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, ao Sr. Shelley de Souza Carneiro, da

Diretoria-Geral, com cópia para Eduardo Martins, Vdgief; Luiz Carlos Cardoso Vale;

Paulo Teodoro de Carvalho; a Nádia Aparecida Silva Araújo; Ilmar Bastos Santos, da

Diretoria-Geral; Célio Murilo de Carvalho Valle; José Cláudio Junqueira Ribeiro; e

Thiago Alexander Costa Greco. O assunto do “e-mail” é redução de desmatamento. O

“e-mail” diz o seguinte: “Shelley e Humberto, empreendimentos que não sejam de

interesse social e utilidade pública em áreas com cobertura vegetal nativa devem ser

indeferidos já na fase de LP”. Ou seja, se se trata de um empreendedor, que entra

com o seu projeto no IEF, na Secretaria de Meio Ambiente, existe um “e-mail” que

está dando determinação a todos os subordinados para que seja indeferido o

licenciamento já quando estiver na fase de LP. E continua: “...ou terem suas reservas

legais ampliadas, de acordo com a capacidade de suporte de solo, potencial de

erodibilidade, ocorrência de espécies raras ou ameaçadas, extrema importância para

a proteção da biodiversidade, conservação de nascentes e outros atributos a serem

definidos pelos técnicos”. Isso quer dizer que o dono do empreendimento entra com o

pedido de desmatamento, tem a reserva legal de 20%, e o IEF, em vez de dar a

ordem para a realização do desmatamento, dá uma ordem inversa, com o objetivo de

aumentar a reserva legal para mais de 20%. É o que diz o “e-mail”.

E o “e-mail” continua: “Vamos aplicar uma redução de 40% nas novas autorizações

de supressão de vegetação nativa em relação à área autorizada no ano anterior”. Ou

seja, o Secretário está determinado que o IEF irá, por intermédio da Secretaria de
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Meio Ambiente, reduzir em 40% o desmatamento que autorizou no ano passado, em

cumprimento à lei. E diz mais: “...aplicar o Decreto Federal que regulamenta o Código

Florestal, que exige dos grandes proprietários que os mesmos providenciem às suas

expensas o georreferenciamento da propriedade, da reserva legal e da área de

preservação permanente. Exigir igualmente, como está expresso no decreto, que o

proprietário pague a reposição florestal ou providencie um consumidor que cumpra o

compromisso em seu nome”.

Isso quer dizer, meus amigos, que é um decreto federal que, há dois ou três meses,

o Presidente Lula assinou a pedido do Ministro Carlos Minc. De tão absurdo que era

esse decreto, ele foi suspenso pelo Presidente Lula. E hoje, mesmo em se tratando

de um decreto presidencial que está suspenso, existe uma determinação feita por via

de “e-mail” em que estão pedindo, aqui em Minas Gerais, para se aplicar o decreto.

Não se trata de um ato de resolução, mas simplesmente de um comunicado feito por

“e-mail”. Trata-se de um ato secreto da Secretaria de Meio Ambiente; é o que eu vejo,

infelizmente, apesar de todo o carinho que tenho pelo Secretário José Carlos, um

homem que realmente entende da área.

E o “e-mail” continua: “Todos os dispositivos legais que restringem o desmatamento

devem ser exigidos com todo o rigor”. Com tudo que for possível para que não ocorra

o desmatamento, mesmo estando acima da lei.

Observem o que diz o “e-mail”: “Acabou o direito líquido erroneamente praticado até

agora de autorizar desmatamentos sem restrições acima do limite mínimo de reserva

legal estabelecido, que acabou virando o limite máximo”. Ou seja, a Secretaria de

Meio Ambiente está entendendo que não existe limite máximo para reserva legal.

Então, ela pode abranger 100% da propriedade, e entendemos ser de apenas 20%.

Gostaria que meus companheiros, os outros Deputados aqui da Assembleia,

acompanhassem essa questão com atenção. Por isso, enviei esse “e-mail” a cada um

de vocês, para que vejam a que absurdo estamos chegando. Em vez de a reserva

legal ser de 20%, passa a ser de 100%, se assim o técnico do IEF quiser.

Diz ainda, o “e-mail”: “Com relação às áreas incluídas no polígono da mata atlântica

estabelecido no decreto presidencial” - é o decreto que está suspenso pelo

Presidente - “e nos encraves previstos nas notas técnicas localizados fora do
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Polígono, seguir rigorosamente os ditames da lei” - a lei relativa ao decreto federal

que existe para ser seguido. E continua:

“Cabe ao CGFAI mapear as áreas críticas e fechar o cerco nos Municípios com

maiores índices de desmatamento”. Eu concordo que devam fechar as áreas de

desmatamento ilegal. Devem fechá-las; devem proibí-las; devem prender os

responsáveis; devem processá-los. Entendo que deva ser assim, pois precisamos

proteger o meio ambiente, mas dentro da legalidade, e não simplesmente por um “e-

mail” enviado internamente apenas.

“É nessas áreas que precisamos concentrar o trabalho da Polícia Militar Ambiental.

É hora de agir sem vacilação. Qualquer hesitação agora será fatal no ano que vem. É

a nossa reputação e o prestígio de nossas instituições que estão em jogo. Vamos

ganhar. Abraços, José Carlos”. Isso é um absurdo, meus amigos. Volto a falar. Gosto

demais do Secretário, assim como dos demais Secretários do Governador Aécio.

Penso que são campeões, pois têm feito um ótimo trabalho para Minas, mas não

entendo como pode ser determinada por um “e-mail” a aplicação de um decreto

federal que está ilegal, que teve sua aplicação suspensa pelo Presidente da

República. Entendo, além disso, que estão usurpando o direito desta Casa, do Poder

Legislativo. Regras mais restritivas e não previstas em lei são postas em prática, ou

seja, votamos algo aqui na Assembleia, a Secretaria de Meio Ambiente entende que

não deve seguir, desmerecendo, assim, o respeito desta Casa. Infelizmente, é o meu

sentimento e, acredito, da maioria dos Deputados que trabalham nesta Casa porque

aqui se trabalha muito e tenho certeza que cada um de nós tem a responsabilidade e

a consciência de que devemos defender o povo, o trabalho e a produção de Minas

Gerais e, principalmente, a receita do pequeno produtor rural. Devemos gerar receita

em Minas Gerais, pois somente assim teremos condições de dar suporte e

continuação ao bem-estar de todas as famílias. Digo a vocês que isso é o fogo amigo

que mina o próprio governo, que vai acabar por sacrificar o homem do campo, o

agronegócio e a economia mineira. Por mais que pareça estranho, alguns Deputados

podem entender que esse decreto defende o Governador Aécio Neves. Entendo

justamente o contrário. Entendo que o Governador Aécio tem recebido o fogo amigo.

Em qualquer área produtiva de Minas Gerais a que ele for, verá que os produtores
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estão contra ele, em função das providências tomadas pelos órgãos de Minas, seja

qualquer Secretaria, principalmente a Secretaria do Meio Ambiente, seja o IEF, a

Polícia Militar algumas vezes, como o Deputado Paulo Guedes aqui falou.

Outra coisa que não entendo é: se vai dar bomba - falando em português claro -,

por que não dizer que agora não será liberado desmatamento algum em Minas

Gerais? Mas não, o agricultor gasta dinheiro, fica esperando, cria expectativas, cria

ambiente propício ao trabalho e, no entanto, já existe uma determinação do governo,

por meio do Secretário José Carlos, dizendo que será proibido realizar qualquer

desmatamento em Minas Gerais. E os funcionários públicos trabalharão na análise

desse processo. Estão fazendo procedimentos, chegando a conclusões, e, no

entanto, já está definido que o desmatamento não será permitido. E todo esse

trabalho é custeado com o dinheiro do povo, que paga para que esses funcionários

trabalhem na Secretaria. Minas Gerais nunca aceitou e nunca aceitará a prevalência

do abuso de poder. Nunca aceitou, e não aceitaremos agora. Vemos que a tão falada

disposição para o diálogo - os Secretários Gilman e José Carlos têm falado em

soluções técnicas que permitam a real aplicação do conceito de desenvolvimento

sustentável - não se confirma. Esses, infelizmente, a meu ver, não gostariam nunca

de ter tomado conhecimento de um “e-mail” deste, mas entendo que, quando no final

de um “e-mail” de um Secretário para o seu subordinado, diz-se: “É a nossa

reputação e o prestígio das nossas instituições que estão em jogo”, é disso que se

trata e nada mais, porque a sustentabilidade não é foco de ação e a legalidade é

afrontada pela ação. Os Deputados desta Casa têm de pedir ao Deputado Fábio

Avelar e ao PT que se juntem a nós. Vamos trabalhar e fazer algo que seja bom para

o produtor rural, para o meio ambiente, para todos nós. Este governo passará, virão

outro e outros, e Minas Gerais continuará. Peço a ajuda de todos que possam nos

ajudar, para que possamos realmente fazer um projeto de reforma florestal em Minas

Gerais, nesta oportunidade que estamos tendo. O Governador Aécio Neves enviou

este projeto, por meio do qual acredito que faremos com que Minas Gerais seja

realmente um lugar cada vez melhor para se viver. Muito obrigado a todos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase



____________________________________________________________________________
354

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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.

DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74, combinado com o inciso I do art. 79 do Regimento Interno, e

considerando que:

a garantia da legitimidade, da aplicabilidade e da eficácia das normas que regem o

funcionamento do Estado e da sociedade depende diretamente da qualidade do seu

processo de elaboração;

a consolidação do regime democrático demanda o permanente aperfeiçoamento

dos mecanismos de atuação do Poder Legislativo, em especial das regras da

produção legislativa;

o Regimento Interno constitui efetivo instrumento de exercício da representação

democrática;

a dinâmica legislativa apresenta diuturnamente situações que requerem nova

disciplina, bem como aponta a necessidade de aperfeiçoamento de dispositivos

vigentes;

a estabilidade e a segurança jurídica são fundamentais ao processo legislativo,

constituindo dever da Mesa o permanente monitoramento desses quesitos, de modo

a somente promover alterações do Regimento Interno com base em amplo consenso

parlamentar e apurado embasamento técnico,

DECIDE:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Extraordinária de Atualização do Regimento

Interno, destinada a subsidiar a Mesa da Assembleia no processo de reforma do texto

regimental, devendo para tanto:

I - receber dos parlamentares propostas e sugestões para seu aperfeiçoamento;

II - proceder à análise da aplicação prática dos dispositivos regimentais ao longo do
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tempo e desenvolver estudos para sua atualização, em consonância com as novas

exigências da atuação político-parlamentar;

III - propor à Mesa minuta de projeto de resolução que contenha a atualização do

Regimento Interno.

Parágrafo único - Para desincumbir-se de sua missão, a Comissão Extraordinária

deverá tomar conhecimento de estudos técnicos existentes sobre o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como do Estudo

Comparativo dos Regimentos Internos produzido pelo Colegiado de Presidentes das

Assembleias Legislativas.

Art. 2º - A Comissão Extraordinária é constituída pelos seguintes Deputados: Elmiro

Nascimento - Coordenador; Adelmo Carneiro Leão; Fábio Avelar; Getúlio Neiva; João

Leite.

Art. 3º - A Comissão deverá apresentar à Mesa da Assembleia relatório de suas

atividades.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 29 de junho de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado -

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que a solicitação de tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei nº 3.474/2009, do Governador do Estado, contida na

Mensagem nº 377/2009, deixa de ser acatada, uma vez que o referido projeto foi

anexado ao Projeto de Lei nº 1.857/2007, do Deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento, na ordinária de

ontem, dia 30 de junho, da Mensagem nº 375/2009, do Governador do Estado,

solicitando, nos termos do art. 69 da Constituição Estadual, urgência para apreciação

do Projeto de Lei nº 3.443/2009, de sua autoria, que 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, o projeto

passa a tramitar em regime de urgência a partir da referida data, conforme o disposto
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no art. 208 do Regimento Interno.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.141 a 4.143/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, 4.144/2009, da Comissão de Segurança Pública,

4.145 e 4.146/2009, da Comissão de Transporte, e 4.147/2009, da Comissão de

Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Meio Ambiente - aprovação, na 12ª Reunião

Ordinária, em 30/6/2009, do Requerimento nº 4.032/2009, do Deputado Almir Paraca;

e de Segurança Pública - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 30/6/2009, dos

Requerimentos nºs 4.041/2009, da Comissão Especial da Execução das Penas no

Estado, 4.045, 4.048 e 4.084 a 4.086/2009, da Comissão de Direitos Humanos,

4.060/2009, do Deputado Leonardo Moreira, e 4.061 e 4.062/2009, do Deputado Ruy

Muniz; e pelos Deputados Braulio Braz - informando sua renúncia como membro

efetivo da Comissão de Turismo; Luiz Humberto Carneiro - informando que o Bloco

Social Democrata - BSD - abre mão da vaga de membro efetivo da Comissão de

Turismo em favor do Bloco Parlamentar Social - BPS -; Inácio Franco - informando

que o BPS abre mão da vaga de membro suplente da Comissão de Política

Agropecuária em favor do BSD; Fábio Avelar - informando sua renúncia como

membro suplente da Comissão de Política Agropecuária (Ciente. Publique-se.); Inácio

Franco - indicando o Deputado Fábio Avelar para membro efetivo da Comissão de

Turismo; e Luiz Humberto Carneiro - informando sua indicação para membro suplente

da Comissão de Política Agropecuária (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, 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 Mercado

Central de Belo Horizonte pelos 80 anos de sua fundação e Adelmo Carneiro Leão e

outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
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Universidade Federal de Viçosa pelos 80 anos do programa de extensão universitária

Semana do Fazendeiro.

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 3.188 e 3.226/2009 (À

sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando à

Rádio Itatiaia cópia da entrevista concedida pelo Cel. PM Nilo Sérgio da Silva sobre a

transferência de policiais militares. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Durval Ângelo. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30

minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados,

servidores desta Casa, imprensa presente, telespectadores da TV Assembleia. É uma

alegria contar com a presença, neste momento em que fazemos nosso

pronunciamento, do Sr. José Geraldo, nosso Secretário-Geral. Ontem a Comissão de

Direitos Humanos viveu um dia histórico, talvez também um dia de vergonha para a

imprensa mineira. Foi lançado, ontem, o livro do jornalista José Cleves “A Justiça dos

Lobos - Porque a imprensa tomou meu lugar no banco dos réus”. Na oportunidade, a

Comissão recebeu várias personalidades importantes, e entre elas destaco o grande

jornalista Dídimo Paiva, um ícone do jornalismo de Minas Gerais. Esse dia que

considerei histórico foi também um dia de luto para a imprensa mineira, porque, se a

justiça é dos lobos, por muitos órgãos da imprensa o José Cleves foi entregue aos

lobos. Por onde ele andava, era identificado como o assassino de sua esposa Fátima.

Dois dias depois do assassinato, o Delegado deu a sentença: ele era o criminoso, e

assim foi tratado. O noticiário de um grande jornal, num programa da maior rede

nacional de TV, expôs esse cidadão durante 10 minutos para mostrar que ele era o
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assassino. A justiça dos lobos! José Cleves sempre se posicionou na apuração

policial - não citarei aqui -, em reportagens históricas como o livro “Distrito Zero”. E

ele foi vítima dessa polícia. A imprensa acreditou no algoz, no carrasco, não naquele

que estava sendo cremado no forno de Auschwitz. Evidentemente o sindicato e

alguns amigos jornalistas continuaram acreditando na sua versão. O órgão em que

ele trabalhava se negou a pagar um advogado, mas o Dr. Marcelo Leonardo,

Procurador desta Casa e grande advogado, atendeu-o gratuitamente.

Esse livro talvez não seja encontrado em livrarias, mas tenho a alegria de dizer que,

como a Comissão de Direitos Humanos desta Casa - eu, o Deputado João Leite e

demais membros - desde o início acreditamos na versão do José Cleves, e ele,

reconhecendo nossa posição, convidou-nos para fazer o prefácio. Penso que esse

livro deveria servir de exemplo do que se faz para atacar a honra de alguém, de como

não se deve fazer uma investigação policial e de como o Ministério Público e um Juiz

Sumariante não devem atuar. Depois disso, ele foi absolvido, mostrando os erros de

todos esses que citei, por sete a zero no júri, e por unanimidade no Tribunal de

Justiça, no STJ e no STF. Mas viveu oito anos de dor, de lágrimas.

O grande incentivador do livro, que fez sua apresentação, foi Dídimo de Paiva, que,

nesse dia histórico, encaminhou-nos um manifesto, entregue oficialmente à Comissão

de Direitos Humanos, solicitando que fizéssemos sua leitura. Concordo em 99,9%

com o que Dídimo escreve nesse manifesto; talvez a discordância seja um detalhe

mínimo. Mas Dídimo Paiva, esse homem que é uma legenda para o jornalismo no

Brasil, expressou-se como se segue. A primeira citação que faz no documento “Por

uma nova lei de imprensa” é do Pe. João Batista Libânio, teólogo jesuíta: “O principal

princípio da ética é a defesa da vida humana. Como dizia Pascal, estão em busca da

felicidade até os suicidas”. Cita também Luiz Inácio Lula da Silva: “Tenho azia quando

leio jornais”. E cita ainda um aforismo suíço: “As palavras são como abelhas, que têm

mel e ferrão”. E, por uma nova lei de imprensa, Dídimo Paiva se expressa assim:

“Sofremos durante 40 anos com a pior lei de imprensa do mundo. Mas pior mesmo

é não ter lei nenhuma. Não sei se os senhores sabem, mas o Brasil é um dos únicos

países dos 191 afiliados à Organização das Nações Unidas - ONU - que agora não

tem lei de imprensa. Sofremos muito por causa da Lei no 5.250/67, que entrou em
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vigor em 13/1/67, quando assumiu o poder o Mar. Humberto de Alencar Castelo

Branco (1964-1967) ocupando a vaga do Presidente legal, João Goulart, Jango,

derrubado pelo golpe militar de 1o/4/64.

Vale salientar que todas as entidades de classes, religiosas ou corporativas -

CNBB, Confederação Nacional da Indústria - CNI -, Federação das Indústrias de São

Paulo - Fiesp -, Associação Brasileira de Imprensa - ABI -, todos os jornais do Brasil,

em especial “O Globo”, “O Estado de São Paulo”, “Folha de S.Paulo”, “Correio da

Manhã”, “Diário Carioca”, “Estado de Minas”, as entidades da Pastoral Católica, a

Marcha da Família com Deus pela Liberdade, chefiada por D. Lalá Fernandes e a

Sra. Maria Bolívar Moreira, esposa do Tabelião Bolívar Moreira, então retratista do

governo de Minas, quando era Presidente Olegário Maciel (1930-1933), a Faemg,

chefiada pelo marianense Josafá Moreira, e demais corporações econômicas

apoiaram abertamente o golpe militar. O “Correio da Manhã” publicou três editoriais

violentos contra Vargas, um deles com o título “Basta!”.

Muito já se escreveu sobre o golpe.

Coube a nós, do Sindicato dos Jornalistas, iniciar o movimento contra a ditadura de

1964. Nesse tempo, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva nem sindicalista era, embora seu

irmão, o Frei Chico, comunista sincero, reagisse como podia.

Coube-me, por sugestão do jornalista e escritor Roberto Drummond, escrever o

primeiro manifesto denunciando o terror cultural, quando da prisão de companheiros

nossos, como o pintor Vicente de Abreu - o primeiro crítico da obra arquitetônica de

Oscar Niemeyer, publicado por mim no ‘Última Hora’, de Samuel Wainer -, contando-

se mais os jornalistas Guy de Almeida, então assessor da campanha eleitoral de

Tancredo Neves, em 1960, que perdeu para o Governador Magalhães Pinto, Celius

Aulicus Gomes Jardim, o pintor Vicente de Abreu, o jornalista Aureclides Ponce de

Leon, dentre outros. O documento só foi publicado na íntegra pelo jornal ‘Última

Hora’, então sob a direção do empresário Hermógenes Ladeira. O exemplar de 8/5/64

não foi encontrado no Arquivo Público Mineiro.

Conta José Paulo Cavalcanti Filho que a Inglaterra e os Estados Unidos detêm um

código de ética jornalística, desde 1938. A ‘House of Commons’, equivalente à

Câmara dos Deputados, adotou uma espécie de regulamentação para a Comissão de
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Queixas da Imprensa - ‘Press Complaints Commission’ -, para apurar e punir os

casos graves de acusação sem provas, calúnia, difamação e injúria.

No caso dos Estados Unidos, paralelamente ao ‘Libel Law’, o equivalente ao

capítulo dos crimes contra a honra do Código Penal norte-americano, existe

grandioso sistema de regras dispostas em centenas de normativas. O explorador da

Bolsa australiana, Rupert Murdoch, quando decidiu explorar o mercado da mídia, foi

obrigado a naturalizar-se norte-americano, cumprindo uma exigência da Comissão

Federal de Comunicação - FCC. Recordo-me de que, há alguns anos, quando ainda

exercia a função de editor de primeira página, nacional e internacional (2), do ‘Estado

de Minas’, o Congresso dos Estados Unidos discutiu a aprovação de uma, ou coisa

que o pareça, lei de imprensa, um ‘Libel Reform Act’ elaborado pelo Instituto

Annenber.

Seja como for, a Lei de Imprensa nº 5.250, de 1967, era péssima, tanto que, em

meu parecer de novembro de 1966, vetei todos os seus artigos, como relator de uma

comissão de 21 membros, nomeada pelo então Presidente da Casa do Jornalista de

Minas e do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, com o apoio da Associação

Brasileira de Imprensa e do então Presidente da Federação Nacional dos Jornalistas

e demais sindicatos da categoria do País. Pergunta-se: quem ganha com essa

sentença do Supremo Tribunal Federal? Os donos dos jornais, está claro.

Pouco depois de se aprovar a Lei nº 5.250, de 1967, concedi uma entrevista à

estudante de jornalismo Marlene Alves da Silva e às suas colegas da Faculdade de

Jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais, e lá está para quem não sabe:

‘Voltaire foi jornalista. E disse que andou mentindo a dois escudos por mês’. Mais

ainda, A. Foiullé escreveu em 1897: ‘A liberdade de imprensa devia ser garantida não

só em relação aos governos, como também em relação aos capitalistas e financistas’.

Lê-se hoje nos jornais - 29/6/2009 - a notícia do falecimento do Prof. Gofredo da

Silva Telles Junior, jurista, 94 anos. Destaca o necrológio que ele foi autor da Carta

aos Brasileiros - 1977 -, ação que o jornal ‘O Estado de S.Paulo’ chama de ‘mais

famosa durante a ditadura militar’. Também acho. Mas, por um dever de honra e

lealdade com os Diretores do SJPMG e outros sindicatos, devo dizer que, bem antes

dele - maio de 1964 e outubro de 1974, principalmente na minha gestão no SJPMG,
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1975 a 1978 -, jamais deixamos de protestar contra a ditadura militar. Os

historiadores e ensaístas de esquerda e direita nunca citam o nosso movimento. Até

o parecer que assinei em novembro de 1966, contra a Lei de Segurança Nacional, a

Lei de Imprensa e a Constituição de 1967, outorgada pelo Congresso Nacional,

sufocado pelo Ato Institucional nº 1, e o Código de Ética do Jornalista nunca foram

citados.

Reivindico a precedência, não por mim, mas em nome de tantos jornalistas e

demais dirigentes sindicais mineiros que puseram a cabeça a prêmio em defesa da

democracia.

Do jeito que a coisa ficou, depois da malsinada sentença do STF, os ricos e

poderosos podem nadar de braçada. Até a cláusula de consciência, que já vigora no

Código de Ética, que tive a honra de preparar, na Conferência Nacional dos

Jornalistas, realizada em setembro de 1985, na sede do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico - BNDE, hoje BNDES -, por ação do sindicato, sob a

gestão do jornalista Manoel Marques Guimarães, da Fenaj, não tem validade. Vejam

as redações de hoje. São silenciosas. Todos temem perder o emprego. Simples,

não? O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, que aqui veio ‘aprender’ o novo

sindicalismo, que começou com a minha candidatura, lançada pelo pranteado

jornalista Dé1io Rocha em 1974, mudou de posição. Passou a borracha no manifesto

‘A Ruptura Necessária’ e assinou a ‘Carta ao Povo Brasileiro’, em junho de 2002,

quando foi ao Palácio do Planalto conversar com seu companheiro da Terceira Via

Social Democrata Européia, Fernando Henrique Cardoso. Hoje, o Presidente Lula

adota o sindicato único, o imposto sindical, a demissão imotivada e uma política que

só interessa aos capitalistas. Está muito longe da pregação de progresso da política

interna de Celso Furtado. Como se lê no documento de João Monlevade - 1980 -, que

redigi juntamente com os sindicalistas João Paulo Pires de Vasconcelos e Arlindo

José Ramos, bancário, sob a competente revisão do Prof. Samih Sirihal.

A sentença do STF, que está muito longe daquele STF que reagiu à ditadura,

quando era Presidente Ribeiro da Costa, está politizada. Seu Presidente, Gilmar

Mendes, cria de Fernando Collor de Mello, hoje amigo de Lula e de FHC, é o mesmo

que já votou duas vezes a favor do especulador Daniel Dantas.
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Mesmo assim, como diz José Paulo Cavalcanti, a sentença abre dois caminhos. O

primeiro está no voto do Ministro Ricardo Lewandowski, que sugere ao Congresso

Nacional que se aprove uma nova legislação para substituir a que foi revogada. O

segundo caminho, que se lê em discursos aloucados, segundo os quais a decisão

‘aprimora a democracia nacional’, é uma promessa catastrófica, que deixa o poder

em poucas mãos e condena o povo à eterna manipulação da mídia.

O Brasil, muito mais agora, precisa do máximo de liberdade de imprensa, sagrado

direito de todos e de cada um. O jornalismo que sempre sonhamos é aquele que

garanta a cada um, rico, pobre, sem distinção de raça, cor, religião, credo, sexo. Será

que Ministros como Celso Mello e os demais colegas do STF conhecem a

manipulação, João Carlos, que se pratica à revelia do repórter ou do redator? Como

podem Celso Mello e outros Ministros dos tribunais superiores aceitar que só réu PPP

- pobre, preto e prostituta - possam ir para a cadeia?

Em agosto de 1988, em San José, Costa Rica, juristas interamericanos, jornalistas,

donos de jornais e executivos da mídia se reuniram para reafirmar o espirito da

Declaração de Chapultepec. Sem liberdade de expressão de todos os seres

humanos, sem exceção, não haverá liberdade. A própria Ata de Chapultepec

reconhece que a existência irrestrita da liberdade de imprensa, hoje mídia, não

garante automaticamente a prática irrestrita da liberdade de expressão. Imprensa livre

é sinônimo de expressão livre.

Há 10 princípios da Ata de Chapultepec que poucos conhecem. Eis porque

considero histórica a reunião” - ele se referia à reunião de ontem - “da Comissão de

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, para que Minas Gerais, que apoiou

duas ditaduras - a do Estado Novo e a dos militares de 1964 -, assuma a posição de

pioneira em apresentar nova proposta de Lei de Imprensa.

Se dependesse de mim, da minha opinião pessoal, a autocensura, cuja

responsabilidade cabe especialmente aos donos da mídia, José Geraldo, que ditam o

que deve ser publicado, seria resolvida com um pequeno projeto estabelecendo: Art.

1º - A liberdade de manifestação de pensamento e de imprensa, constando o que

prescreve a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos

e a Declaração de Chapultepec, é um direito a que toda pessoa humana tem acesso”.
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Aliás, é a proposta do Dídimo Paiva que encaminhamos ontem mesmo, por meio de

requerimento, à Câmara Federal, ao Senado Federal, aos 53 Deputados mineiros e

aos 3 Senadores de Minas Gerais.

“Parágrafo primeiro - A regulamentação desses direitos não pode sofrer nenhuma

restrição. Qualquer restrição nega o pluralismo, enseja o nascimento de Estados

totalitários, como aconteceu no início do século XX, com a implantação do fascismo -

Itália -, nazismo - Alemanha - e comunismo - União Soviética.

Parágrafo segundo - O jornalista tem sua responsabilidade aumentada, quando

aceita se autocensurar em função de seus interesses pessoais ou por razões

partidárias, políticas, ideológicas ou religiosas”, senhores jornalistas da Assembleia.

“Parágrafo terceiro - Os Estados e governos não poderão inviabilizar, por meio de

tributos ou outros meios, o funcionamento de veículos da mídia escrita, radiodifusão,

televisão, jornalismo ‘online’. O uso da publicidade para favorecer veículos da mídia é

considerado crime passível de ‘impeachment’ do governante.

Art. 2º - A mídia, como jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, jornalismo

‘online’” - aliás, TVs instituicionais como a TV Assembleia -, “é obrigada a publicar, na

mesma edição, mesma página ou programas, as declarações dos acusados, ao lado

das palavras dos acusadores, com o mesmo número de linhas, caracteres e igual

destaque”.

Dedicaram 10 minutos do Fantástico para dizer que José Cleves era criminoso. Até

hoje, a Globo não veio desmentir isso. Houve um jornal que num dia publicou duas

páginas enormes falando por que o José Cleves havia matado sua esposa, Fátima,

mesmo com a mãe, os pais e os filhos dela discordando da versão e os autos sendo

totalmente contraditórios. Esse mesmo jornal publicou, em três ou quatro linhas, a

absolvição de José Cleves. Toda a imprensa foi convocada para o lançamento ontem

do livro de José Cleves, mas só a imprensa da Assembleia estava presente.

Parabéns, Secretário-Geral José Geraldo! Espero que as críticas do Dídimo sejam

repetidas muitas vezes na TV Assembleia. Registraremos o número de vezes e

depois requereremos as datas. Pelo menos aqui haverá liberdade para o Dídimo,

para o José Cleves e para o Washington, ex-Presidente e representante da Fenaj,

que esteve aqui ontem.
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“Parágrafo primeiro - ‘Quem escolhe opiniões para publicar possui controle sobre

suas ações e pode manipular com perfeita segurança’ - frase famosa de John Stuart

Mill. É verdade que a regulamentação da mídia é o problema mais importante, difícil e

perigoso - Jonh Adams já dizia isso em 1915. O princípio 7 da Ata de Chapultepec diz

que os meios impressos, o rádio, a TCV, o cinema, a televisão, a comunicação

telefônica aberta, por via satélite, mediante a interconexão de computadores, e

qualquer procedimento técnico de comunicação que estão gerando o talento do

homem contemporâneo, estão resumidos no clássico conceito da liberdade de

imprensa. Ninguém é responsável por seu funcionamento, a não ser os donos dos

meios e os jornalistas. Estes não poderão ser controlados nem podem ter podados

seus textos. Em caso positivo, deve-se recusar a assinar a matéria, recaindo qualquer

culpabilidade legal sobre os donos ou diretores do veículo”, se eles assinarem.

“A imprensa, como estabelece a Ata de Chapultepec, diz que a mídia é um dos

meios pelos quais se pode cometer um ato ilícito, desonroso e criminoso exercendo-

se a liberdade de expressão; a responsabilidade consequente deve recair sobre o

dono do veículo, e não sobre o jornalista. Só assim, observando o legítimo princípio

de ouvir, no mesmo dia, e publicar sua opinião, a pessoa acusada na matéria estará

resguardada. Repita-se: a divulgação será feita lado a lado, a do acusador e a do

acusado, com o mesmo número de linhas, mesmos caracteres, mesmo destaque, na

mesma página, na mesma edição.

Solicito dessa ilustrada Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa a

divulgação e publicação desse documento, pelo qual venho lutando desde 1948,

quando, através da coluna “Cartas ao Parlamento”, criada por Assis Chateaubriand

em “O Jornal”, dirigida ao Deputado Federal Plínio Barreto, UDN-SP, Presidente da

Comissão Mista de Leis Complementares do Congresso Nacional. Essa carta -

recorte anexo - foi publicada em “O Jornal” no dia 24/10/48.

Pode-se dizer que o poder público estadual resume e ocupa o diário oficial

simplesmente para publicar milhares de atos do Poder Executivo. Mas o Poder

Legislativo também deve ter o direito de fazer suas publicações no diário oficial,

quando se trata de assunto de tamanha relevância.”

Garanti ao Dídimo que seu pronunciamento, ou melhor, que seu texto seria
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publicado no diário oficial, com toda certeza.

“Recordo que o primeiro projeto de lei criando a nova Lei de Imprensa foi enviado

ao Exmo. Sr. Presidente da República, Gen. Eurico Gaspar Dutra, eleito em

dezembro de 1945, três meses após a derrubada do ex-ditador Getúlio Vargas

(30/11/37-29/10/45). O Gen. Eurico Gaspar Dutra - governou, eleito, de 9/1/46 a

31/1/51. Dutra foi eleito com 3.251.507 votos, representando 55,39% dos eleitores; o

Brig. Eduardo Gomes obteve 2.039 votos, 34,74%; Yedo Fiuzza, do PCdoB, teve

569.818 votos, 9,7%; Mário Rolim Teles teve 10.001 votos, 0,17%.

O projeto de Lei de Imprensa, que mantinha os mesmos artigos ditatoriais da antiga

Lei Adolfo Gordo, dos anos 20, somente foi aprovado em 1953, quando Getúlio era

Presidente legal, quando derrotou pela segunda vez o Brig. Eduardo Gomes. Carlos

Lacerda, acérrimo inimigo do ditador Getúlio Vargas, declarou: ‘Votar em Dutra é

votar no fantasma de Adolf Hitler’. O Gen. Otávio Costa, que foi Chefe de Imprensa

do Marechal Castelo Branco, afirma que ‘as forças armadas passaram a sofrer

terrível doutrinação antimarxista, absolutamente intolerante e radical. Era um dilema

maniqueísta: quem pensa como nós é nosso amigo, quem discorda de nós é inimigo.

Dutra foi fiel executor dessa doutrina’. Otávio Costa, sobre a proibição das atividades

do Partido Comunista Brasileiro, em 1946, in Maria Celina d’Araújo, Gláucio Dilon

Soares e Celso Castro, na obra “Visões do golpe: a memória militar sobre 1964”,

página 77). A socióloga Maria Vitória Benevides (in Boris Fausto, História do Brasil,

página 61) diz de Vargas: ‘Que a sua primeira inclinação era o fascismo, disso não há

dúvida’”. (Getúlio nascido em 19/4/1882, São Borja-RS. Morte: suicídio em 24/8/64).

Em seguida, algumas notas que Dídimo coloca em seu artigo para constar nos

anais desta Casa, pela lucidez, mostrando sempre a juventude, a novidade das ideias

de Dídimo de Paiva, esse arauto, esse ícone da luta contra a ditadura e da luta por

todas as liberdades democráticas.

Foi ele quem incentivou José Cleves a contar num livro a sua história, foi ele quem

o apoiou e fez uma belíssima apresentação do livro “A Justiça dos Lobos”, que

poderíamos chamar, com toda a certeza, “a Imprensa dos Lobos”. “1) José Paulo

Cavalcanti Filho, advogado pós-graduado pela Universidade de Harvard - EUA. Foi

Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade - e da Empresa
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Brasileira de Noticias - ABN -, além de Secretário-Geral do Ministério da Justiça -

1955-1999. 2) Entrevista em 1976 à estudante de jornalismo Marlene Alves da Silva e

às suas colegas do Curso de Jornalismo da UFMG - cópia anexa. 3) A Lei de

Imprensa nº 5.250, de 1967, foi pelo meu parecer considerada ‘uma lei contra a

imprensa’. A história comprova que o dono do veículo faz o que bem entende e nunca

cumpre o que está na legislação. Uma palavra de João Mangabeira, autor do livro

‘Um Estadista da República’, sobre Rui Barbosa: ‘A Justiça é um poder que tem

faltado com o cumprimento de seu dever’. O mesmo acaba de dizer o Ministro Daniel

Dipi, Corregedor-Geral do Conselho Nacional da Justiça - CNJ -: ‘A Justiça tem fortes

setores corruptos’. 4) ‘O Brasil não oferece segurança suficiente para que cidadãos

informem sobre assuntos de interesse público sem medo de serem presos, perder

seus patrimônios ou sofrer agressões.’ - Relatório da Divisão Especial para Liberdade

de Expressão da Organização dos Estados Americanos - OEA -, em 13/5/2009. O

‘Estado de São Paulo’, 8/5/2009, de Roberto Almeida. 5) Dídimo Paiva, Código de

Ética do Jornalista, 1985, livro ‘O Jornalista Brasileiro’, da jornalista Adízia Sá,

professora da Universidade do Ceará - UFCE. Dídimo Paiva trabalhou em vários

jornais, e é autor de cerca de 15 mil editoriais. De abril de 1964 a 9 de abril de 2009,

trabalhou no ‘Estado de Minas’. Foi Presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas

Gerais - SJPMG - 1975-1978, Diretor da Federação Nacional dos Jornalistas - 1979-

1982 e Presidente e cofundador do Departamento de Estatística e Estudos

Socioeconômicos - Dieese - 1976-1982. 6) Hoje os jornais e demais impressos -

‘Folha de S. Paulo’, ‘Estado de São Paulo’, ‘Estado de Minas’ e outros - publicam

direito de resposta no ‘Erramos’, ou ‘Coluna de Leitores’. Isso é pura mentira. Mentira

ou acusação grave, pois calúnia, difamação e injúria são crimes graves, que devem

ser punidos com processo, de acordo como Código Penal. 7) Tudo o que fizemos - e

que hoje ficou no esquecimento - eu devo aos meus companheiros sindicalistas, em

especial a Washington Mello, Paulo Lott, Salomão Borges, Virgílio de Castro Veado,

Tilden Santiago, Manoel Marcos Guimarães, Luís Carlos Bernardes, Américo

Antunes, Geraldo Melo Correia, Dinorah do Carmo, Aloísio Lopes, Aloísio Moraes,

Elian Guimarães e tantos outros dirigentes sindicais, da nossa e de outras categorias,

que fizeram da nossa sede a primeira casamata contra a ditadura militar. 8) O jurista
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Antônio Álvares da Silva, professor titular da Faculdade de Direito da UFMG, contesta

a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF - que anulou a lei do diploma de curso

superior para o exercício do jornalismo. Diz o mestre Álvares da Silva: “Também tive

a alegria de fazer o prefácio do seu livro ‘A Justiça do Século XXI’, que é uma obra,

como ‘A Justiça dos Lobos’, que deveria ser obrigatória em todos os cursos de

Direito”. Essas duas obras deveriam ser obrigatórias em todos os cursos de formação

de policiais civis, Promotores, Defensores e Juízes de Direito. Leio a citação feita pelo

Dídimo, do Prof. Antônio Álvares: “E note-se que não é sequer necessária emenda

constitucional. Basta uma lei ordinária. Entre quem faz a Constituição e quem a

interpreta, a predominância é da primeira, em caso de conflito (...). O legislador é

eleito pelo povo. E é dele, e não dos Juízes, que emana todo e qualquer poder dentro

de um Estado Democrático (...). Se o STF entende o oposto, pode a interpretação ter

prioridade sobre a legislação? A resposta é negativa. Não pode (...). Pode o

Congresso Nacional perfeitamente fazer nova lei que predomine sobre a orientação

do STF. Diploma de jornalista II, ‘Hoje em Dia’, 30/6/2009, página 4, ‘Opinião’”.

O Dídimo vai ao autor de ‘O Espírito das Leis’, Montesquieu, para nos deixar sua

lição final: “As leis inúteis enfraquecem as necessárias”. Então para nós é importante,

Sr. Presidente, ler hoje esse manifesto indicado à Comissão de Direitos Humanos,

pela lucidez. Como disse, concordamos em 99,9% com o que o Dídimo expõe.

Temos apenas algumas observações a respeito da necessidade de algumas

mediações históricas no atual governo, mas concordamos com a necessidade de que

se tenha uma lei de imprensa nesses três artigos propostos. Que isso também sirva

como lição. Solicito ao José Geraldo, Secretário-Geral da Assembleia Legislativa, que

divulgue esse texto para todos os jornalistas da Assembleia. Que continuemos a dar

esse exemplo nos grandes ensinamentos e na sabedoria deste grande homem,

Dídimo de Paiva. Que ele continue por muitos anos com essa mesma clareza, essa

visão de defesa de liberdade e esse espírito humano. Dídimo é um humanista por

excelência. Com toda a certeza, é um daqueles que Bertold Brecht diria que é

imprescindível na sociedade atual. Que ele sirva como ensinamento, sabedoria e

exemplo para todos nós, de forma direta, no caso dos jornalistas, e indireta, no nosso

caso, Deputados, que trabalhamos com a informação. Muito obrigado.
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Solicitaremos esse livro. O nosso Secretário-Geral já está aqui. Como não será

encontrado em livrarias, como é um documento histórico - aliás, tem o prefácio deste

Deputado e a apresentação de um funcionário desta casa, Procurador, grande

advogado e homem, Marcelo Leonardo -, que seja vendido em nossa biblioteca, na

Livraria do Legislativo.

Já tenho os exemplares. Quem quiser poderá adquiri-lo, porque serve como lição.

Como o Washington defendeu, que cada um que ler esse livro passe-o para frente e

faça a complementação com esse artigo do Dídimo de Paiva, porque infelizmente

ainda existe um papel triste em parte significativa da imprensa brasileira hoje.

Termino com as palavras de Dídimo: “Liberdade de imprensa não pode ser vista

como liberdade de empresa de jornais”.

* - 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 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 foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 29/6/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

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

Durval Ângelo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Sérgio Cavalieri - Exibição de

vídeo - Palavras do Sr. José Ignácio Mariscal Torroella - Apresentação musical -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Antônio Carlos Arantes - Dalmo Ribeiro Silva -
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Durval Ângelo - Gil Pereira - Sebastião Helvécio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Antônio Carlos Arantes, 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 de Dirigentes

Cristãos de Empresas - ADCE - pelos 45 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Sérgio Cavalieri,

Presidente da ADCE de Minas Gerais; José Ignácio Mariscal Torroella, Presidente da

Associação Mundial de Dirigentes Cristãos de Empresas - Uniapac -; Desembargador

Edgard Penna Amorim, representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

Desembargador Sérgio Resende; o Exmo. e Revmo. Dom Walmor Oliveira de

Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; e os Exmos. Srs. Josué Costa

Valadão, Secretário Municipal de Governo, representando o Prefeito Municipal de

Belo Horizonte, Márcio Lacerda; Vereador Adriano Ventura, representando a

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereadora Luzia Ferreira;

Marcelo Matte, Diretor Regional da TV Globo Minas; e Deputado Durval Ângelo, autor

do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Convidamos a tomar assento no Plenário, como extensão da Mesa, os Exmos. Srs.

Newton Cavalieri, fundador da primeira ADCE no Brasil; Alberto Luiz Gonçalves

Soares, Presidente do Grupo Asamar; Nelson Mello de Azevedo, representando seu

pai, Sr. Celso Mello de Azevedo, já falecido; Elmon Geraldo Dinelli; a Exma. Sra.

Lúcia Maria Souto Soares, representando seu esposo, Sr. Guilherme Augusto

Gonçalves Soares, já falecido; os Exmos. Srs. Jarbas Moreira Batitucci; José Athié

Campos Cruz; José Guido Figueiredo Neves; Júlio Ferreira Leite; a Exma. Sra. Anna
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Maria Cenni, representando seu esposo, Sr. Mário Agostino Cenni, já falecido; e os

Exmos. Srs. Maurício Andrade Tibúrcio; Amintas de Moraes, representando seu pai,

Sr. Rafael Jacques de Moraes, já falecido; e Wagner Costa, parceiro de sempre da

entidade homenageada.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Vereadores Fred Costa, Paulo

Lamac, Reinaldo Gomes de Souza, o Preto do Sacolão, e Sérgio Fernando; Márcio

Trindade, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros - SME -; Fausto

Sebastião, Diretor da CDL; Felipe Lages, Vice-Presidente da Fiemg Jovem; Charles

Lotfi, Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais - ACMinas -; Aírton

Gomes Salim, Diretor da Fecomércio, representando o Presidente, Renato Rossi; e

Carlos Eduardo Abijaodi, Superintendente de Desenvolvimento Empresarial do

Sistema Fiemg, representando o Presidente, Robson Braga de Andrade; da Exma.

Sra. Jussara Ribeiro, Presidente do Instituto Besc Humanidades e Economia; e dos

Revmos. Pe. Alexandre Fernandes de Oliveira, Pároco da Paróquia Nossa Senhora

Rainha; e Pe. Mário Pozzoli, Presidente do Projeto Providência.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, acompanhando

gravação do Coral da Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, na sua pessoa saúdo todos os

parlamentares, colegas desta Casa; D. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte, na sua pessoa saúdo todas as lideranças religiosas

aqui presentes; Sr. Sérgio Cavalieri, Presidente da ADCE, na sua pessoa saúdo

todos os dirigentes e empresários presentes; minhas senhoras e meus senhores,

boa-noite. Demais autoridades da Mesa, já se sintam nominadas. Dirijo uma

saudação especial a cada um dos presentes na Mesa dos trabalhos.

No pós-Segunda Guerra Mundial, um filósofo, diante do seu país destruído, não só

do ponto de vista da infraestrutura básica, mas também de valores morais e éticos, foi

buscar na literatura antiga das fábulas uma compreensão daquele momento. Ele se
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expressou dizendo que um homem, que já se encontrava doente por longos anos

porque um problema crônico o levara ao leito, estava em seu momento final, na sua

agonia. Ele reuniu seus dois filhos e disse-lhes: “Filhos, aqui, em nossa pequena

propriedade, há um rico tesouro escondido”. E antes de dar uma explicação mais

exata do que queria falar ou onde estava esse tesouro escondido, faleceu. Por mais

carinho, amor e saudade que aqueles filhos sentissem, não conseguiram esperar um

período mínimo de luto: logo depois do enterro empreenderam uma busca incessante

daquele tesouro. E o mais velho disse: “Talvez esse tesouro esteja escondido

próximo à nossa casa, porque seria mais fácil o nosso pai vigiá-lo”. E começaram a

cavar, revolvendo as terras dos jardins, da área próxima ao acesso da casa. Não o

encontrando, depois de dias e dias de trabalho, imaginaram que estivesse um pouco

mais longe, do outro lado da estrada, na continuidade de uma vargem grande que

havia à frente de sua residência. E aí o trabalho foi mais árduo. Foram semanas de

trabalho incessante, de revolver terra e tentar encontrar o tesouro escondido

anunciado pelo pai. Não o encontrando, cansados pela tarefa, restava um morro na

propriedade. E o filho mais novo disse: “Quem sabe o nosso pai quisesse que

tivéssemos um pouco mais de dificuldade, pois tesouro não se encontra com

facilidade? É algo duro, árduo, difícil de ser encontrado”. E passaram a revolver a

terra do morro. Depois de meses, e ao chegarem ao final, não encontraram o tesouro.

O mais jovem, muito irritado, depois de meses e meses de trabalho disse: “O nosso

pai mentiu, não há tesouro algum enterrado aqui. Revolvemos a terra toda, cavamos

em todas as direções, e o tesouro não foi encontrado”. O filho mais velho começou a

discutir: “Não entendemos o que o nosso pai quis dizer, não compreendemos a sua

mensagem”. E na discussão acalorada entre os dois, a esposa de um deles

aproximou-se e disse: “As panelas estão vazias, as dificuldades são grandes, o

celeiro não tem mais alimento”. Momentaneamente se esqueceram da busca daquele

tesouro e, vendo aquela terra toda revolvida, foram fazer o que sempre souberam:

plantar. Plantaram aproveitando o trabalho já feito de revolver a terra. E qual foi a

surpresa daí a três meses? Aqueles dois homens tiveram a sua melhor colheita, uma

produção incalculável, e descobriram que o tesouro estava muito próximo deles, mas

restava uma tarefa: despertar as energias daquele chão, despertar a sua capacidade
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de produção. O tesouro não estava tão longe como imaginavam. Esse filósofo, sobre

a Alemanha, disse o seguinte: temos de reconstruir o país não só do ponto de vista

da sua infraestrutura, de engenharia física, mas também do ponto de vista de valores

morais e éticos. E temos de descobrir esse tesouro que ainda se encontra enterrado,

esse fundo ético, esse princípio fundamental de busca “ethos” do bem, que está

enterrado no coração de cada pessoa.

Esse é o segredo da homenagem de hoje, que representa também a busca de um

tesouro escondido. Isso a partir de um momento em que a Igreja se tinha afastado do

mundo moderno e de todas as suas transformações positivas; do conceito de

liberdade; do próprio conceito de democracia; e, muitas vezes, condenou

manifestações de independência, como o casamento civil. E um Papa se levantou.

Interessante, que ele trabalhou com o Papa Pio IX, que era muito saudosista do

período medieval e refratário a essas coisas. Esse mesmo Papa descobre que o

segundo divórcio da Igreja era com os operários. Perdia a corrida para a classe

operária e, antes de tudo, perdia a corrida para o mundo do trabalho. Então, em 1891,

publica a “Rerum Novarum”. Esse documento inaugura a busca desse tesouro

escondido na Igreja, trazido dos Evangelhos, das cartas paulinas e pastorais, da

patrística, dos primeiros padres da Igreja. Tratava-se do seu ensino social, um

tesouro que precisava ser despertado e cavoucado. O ensino social da Igreja

representa a retomada do diálogo.

Já com os anos vividos, antes de morrer, o Papa Leão XIII, ao ser interrogado por

um jornalista a respeito das mudanças e da abertura da Igreja, disse que a Igreja não

deveria viver de cadáver, a não ser de um, daquele que está crucificado. Com isso,

mostrava que a Igreja tinha que estabelecer o diálogo com o mundo do trabalho, tinha

que estabelecer essa aproximação com a sociedade moderna, mantendo sua

identidade e seus princípios.

Uma entidade como a ADCE surge como busca desse tesouro da Igreja no mundo

empresarial, assim como a criação e apoio aos sindicatos pela Igreja Católica, a

criação das ações católicas, especialmente as operárias, e a Juventude Operária

Católica na França. Todas são tentativas de buscar esse tesouro. Em 1931, surge,

em âmbito mundial, a ADCE, como busca de resgate de valores éticos e morais a
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partir do ensino social da Igreja no mundo do trabalho. Em 1961, temos a ADCE

criada no Brasil e, em 1964, em Minas Gerais, o que demonstra por que estamos

celebrando os 45 anos.

Evidentemente que poderíamos celebrar esses 45 anos apenas com mero

saudosismo, só com o olhar para o passado. Já valeria a pena prestarmos uma

homenagem à ADCE a partir dessa perspectiva simplesmente, mas o que queremos

hoje é celebrar 45 anos da ADCE olhando para a frente. Ela representa em Minas um

marco importante nessa busca, nessa descoberta, nessa tentativa de atualizar o

ensino social da Igreja.

Encontro essa tentativa de atualização em dois fatos. Primeiro, quando Pio XI, no

aniversário da encíclica “Rerum Novarum”, escreveu a “Quadragesimo Anno”. Logo

depois que a encíclica papal foi escrita, o Papa Pio XI reuniu-se com um grupo de

intelectuais e empresários no Vaticano e lhes perguntou o que estavam fazendo. Eles

responderam que estavam estudando a “Quadragesimo Anno” e, 40 anos depois,

vemos a atualização do pensamento do ensino social da Igreja moderna. Segundo se

conta - essas histórias ficam no limite entre a lenda e a realidade -, o Papa disse

àquele grupo que deveriam estar vivendo e atuando na sociedade para levantar

elementos e escreverem a próxima encíclica.

O segundo fato se dá quando o Papa Paulo VI, grande Papa, faz, a partir de João

XXIII, essa reconciliação definitiva com o mundo do trabalho e com o mundo moderno

na “Octogesima Adveniens” e nos diz que a Igreja no mundo social tem uma dupla

preocupação: a de fundir as energias do Evangelho e a de entrar na ação para

transformar o mundo. Isso para nós é um grande desafio. Na “Populorum Progressio”,

esse mesmo Papa nos diz que o caminho tem de ser o da paz e da justiça, que é

exatamente a provocação que o Profeta Isaías nos faz por meio do tema e do

“slogan” da Campanha da Fraternidade deste ano. Em Isaías 32:17 vem essa

provocação de que a paz é fruto da justiça. Mais do que nunca, o grande tesouro com

que a Igreja pode contribuir no mundo de hoje é encontrarmos a paz e a justiça.

Desse trabalho de hoje, de que simplesmente fui porta-voz, penso que temos de

fazer um registro do empenho dos empresários Sérgio Cavalieri, Presidente da

ADCE, e Henrique Bertolino, dileto amigo que nos procurou insistentemente, sempre



____________________________________________________________________________
374

estabelecendo diálogo com a Assembleia. Se tem alguém que em Contagem é

unanimidade, não será a Prefeita nem eu nem Ademir nem tantos outros, é o

Bertolino. O Henrique é querido por todo o mundo. Já nos conhecemos há quase 25

anos, antes de eu exercer esse “munus” político. Ele esteve empenhado em toda

essa organização. Agradecemos à Profa. Ana Flávia Máximo, com todo esse sorriso,

essa alegria e disposição, juntamente com o Filipe, o Daniel Nepomuceno e a Dra.

Taciana, do nosso gabinete. Todos contribuíram para que este evento de hoje fosse,

antes de tudo, a busca desse tesouro escondido.

Para falar em tesouro, temos de terminar falando de poesia; e falar de poesia é falar

de Adélia Prado. Com as palavras dela, termino esta homenagem que a Assembleia

presta, que prestamos à ADCE. Assim se expressa a poeta: “‘Caminhamos na

estrada de Jesus!’. Esta afirmação queima. Exige compromisso de fé. Exige

rompimento com tudo aquilo que não faça parte do projeto de Jesus. De nada adianta

fazer tal afirmação no rito da Eucaristia se, de fato, não sabemos qual é o caminho e

a estrada de Jesus. (...) É comum ouvir as pessoas dizerem que possuem uma

grande fé em Jesus e pouco se escuta ou se vê na realidade pessoas terem fé de

Jesus (Nascimento, 2006).”

Penso que o que queremos como discípulos permanentes na estrada de Emaús,

que é a estrada de Jesus, da ressurreição, é que possamos conhecer esse caminho,

essa estrada, que possamos realmente não ter fé em Jesus, mas ter a fé de Jesus,

aquele que nos mostrou que a sua mística, a sua espiritualidade envolve três

posturas fundamentais: a paixão, a compaixão e a vontade transformadora. Antes de

tudo, como já dizia Charles de Foucault, no mundo de hoje ou se é místico ou não se

é nada. Que tenhamos paixão pelas causas que defendemos. Eu optei pela causa

dos direitos humanos e o faço com paixão. Se algumas vezes erro, é na busca de

defender um princípio fundamental do ensino social da Igreja, a dignidade da pessoa

humana, que é a fé. Compaixão, solidariedade, sofrer com o outro, a dor de qualquer

um não me é estranha. Já dizia o Pastor Martin Luther King: “A injustiça em qualquer

lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares”. É também a vontade

transformadora, como já dizia o Papa Paulo VI, é a questão da ação. Que realmente

queiramos transformar este mundo num mundo melhor, num mundo mais cristão,
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mais fraterno e mais irmão. É isso que a ADCE propõe, e é por isso que estamos

reunidos aqui, e é por isso que cada um de nós temos ou procuramos ter a fé de

Jesus e estar no caminho dele. Obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,

Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega de placa alusiva a esta homenagem ao

Sr. Sérgio Cavalieri. Convidamos os Srs. Newton Cavalieri, primeiro fundador da

ADCE no Brasil, e José Ignácio Mariscal Torroella, Presidente da Uniapac, a

participar desta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Buscando a

humanização dos relacionamentos, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas

mobiliza líderes comprometidos com a construção de um mundo mais justo. Com sua

atuação, leva ética e solidariedade do ambiente de trabalho para todos os âmbitos da

vida humana, com reflexos sobre o próprio Estado. Na comemoração de seus 45

anos, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta sua homenagem à

ADCE, entidade que vem defendendo e elevando a dignidade do homem perante a

sociedade”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Durval Ângelo para participar deste ato

solene.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Sérgio Cavalieri

Exmo. Deputado Alberto Pinto Coelho; Desembargador Edgard Penna Amorim; Sr.

Josué Costa Valadão, estimado amigo, que aqui representa o Sr. Márcio Lacerda,

Prefeito de Belo Horizonte, que nos enviou um cartão justificando sua ausência nesta

noite, com muita cortesia e amizade; Arcebispo D. Walmor Oliveira de Azevedo, por

quem temos grande apreço e enorme admiração pelo trabalho à frente da

Arquidiocese de Belo Horizonte; Vereador Adriano Ventura, estimado amigo,

adeceano frequentador das nossas reuniões e apoiador da nossa entidade; Sr. José

Ignácio Mariscal Torroella, Presidente da Uniapac, que veio do México especialmente

para esta noite, este evento, numa extensa viagem e está aqui firme representando a

Uniapac mundial; jornalista Marcelo Matte, Diretor Regional da TV Globo Minas,

também nosso amigo não só das lidas empresarias, mas também das quadras
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esportivas do tênis praticado por alguns aqui presentes; senhoras, senhores e

prezados amigos adeceanos; empresários e familiares, é uma grande alegria para

todos nós da ADCE recebermos esta homenagem nesta noite especial.

E Deus criou o ser humano à sua imagem. E Deus os abençoou e lhes disse: “Sede

fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a”. O homem e a mulher foram

obedientes a Deus e, com intensidade crescente, enchem e submetem a terra. No

início usaram a força dos seus próprios braços; depois se valeram dos animais; veio o

uso da mecanização e, agora, a eletrônica, a automação; chegamos à era do

conhecimento. O homem apoderou-se da terra, e o fez à sua maneira, esquecendo-

se dos ensinamentos divinos e, numa atitude de autossuficiência, imaginou que a

tecnologia e o progresso promoveriam a felicidade humana. E o que aconteceu?

Falhamos no aspecto social. Hoje aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo

passam fome, quase um sexto da população mundial; 2 bilhões de seres humanos

vivem com menos de R$100,00 por mês; faltam moradias, assistência médica,

educação, água e saneamento, e amplia-se o problema das drogas, a violência

urbana, os conflitos mundiais, a intolerância racial e religiosa.

Falhamos no aspecto ambiental. A Conferência Rio Eco 92, o Protocolo de Kyoto,

milhares de ONGs e ambientalistas fizeram a consciência ambiental crescer nas

últimas décadas, mas tarde demais e em intensidade inferior à ganância humana. A

natureza está ferida. Há poucos dias tivemos a notícia de que a quantidade de gases

poluentes acumulados na atmosfera atingiu nível recorde.

Falhamos no aspecto econômico. A recente crise financeira mundial nos mostrou a

fragilidade do sistema, a ilusão do crescimento acelerado e contínuo baseado no

crédito fácil e artificial, e o desastre que a falta de regulação e, sobretudo, de valores

pode resultar. O sistema sociopolítico e econômico atual é perverso, iníquo e inverte

as prioridades. O que se gasta anualmente com armamentos e o que foi investido

para socorrer as economias seriam suficientes para sanar o problema da fome, da

miséria e do meio ambiente no mundo. O capitalismo exacerbado, o ímpeto

consumista, a ânsia do ter e a busca do prazer e do sucesso individual a qualquer

custo inocularam uma aids ética no mundo, que diariamente é surpreendido e

afrontado com novos escândalos nas áreas políticas e empresarial e no seio da
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própria sociedade, que, sem referências morais, perde a sua capacidade de se

indignar e de reagir.

Apesar de todos esses problemas, nós, da ADCE, estamos e somos otimistas.

Movidos por uma fé inabalável em Deus e com base nos ensinamentos da doutrina

social cristã, deixados por seu Filho Jesus, confiamos que, mesmo estando em uma

conturbada travessia, caminhamos rumo a dias melhores.

Fazemos parte de um grupo de vanguarda, que já se conscientizou de que o

modelo atual faliu e de que é necessária uma profunda conversão na condução da

economia e das empresas, que, além das demandas do mercado, precisa atender,

em primeiro lugar, às demandas do homem.

Defendemos a livre iniciativa e o direito à propriedade como formas de exercício da

liberdade e de estímulo ao desenvolvimento das pessoas e dos talentos humanos.

Entendemos a necessidade da regulação da economia pelo Estado, mas afirmamos

que o efetivo equilíbrio entre liberdade e justiça só será alcançado com a adoção de

valores cristãos. Essa é a grande novidade que o livro “Rentabilidade dos Valores”,

lançado em setembro do ano passado pela ADCE, apresenta aos dirigentes.

A atuação empresarial requer o balizamento por valores que devem ser praticados

com coerência e consistência pelos acionistas e principais gestores, colocando o

homem sempre em primeiro lugar.

Para dar uma ênfase ainda maior a esse novo modelo de gestão, a Uniapac, que

reúne mais de 30 mil dirigentes das ADCEs do mundo todo e é presidida pelo Sr.

José Ignacio Mariscal, presente nesta solenidade, realizará, em outubro, o XXIII

Congresso Mundial, com o sugestivo tema “Valores para construção de um mundo

melhor”.

A ADCE leva conceito e também contribuições práticas para o meio empresarial,

apontando aos dirigentes caminhos que façam das empresas instrumentos de efetiva

transformação da sociedade.

A empresa, ao produzir bens e serviços, deve gerar lucro para garantir a sua

sustentabilidade econômica, mas, para garantir a sua sustentabilidade social, deve

zelar pelo meio ambiente, promover as pessoas e deixar um rastro de felicidade para

o homem.
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A era do conhecimento, com modernas ferramentas de comunicação, como a

televisão, a internet e o celular, aumenta o poder do indivíduo, que passa a ter a

capacidade de denunciar, em segundos, a milhares de pessoas do mundo todo

qualquer atitude incorreta das empresas. O tempo dos bastidores acabou. Não é mais

possível faltar com o respeito à ética, esconder fatos e varrer os problemas para

debaixo do tapete.

Exemplo contundente disso é o que acontece atualmente no Irã, onde os cidadãos,

utilizando a tecnologia, mostram ao mundo o que se passa por detrás dos muros,

mesmo sob a vigilância e a repressão de um regime forte e ditatorial.

Seja pelas crenças e valores dos acionistas, seja por pressão dos consumidores

cidadãos, as empresas terão de mudar. Essa é a realidade inexorável da nova

economia. A gestão empresarial contemporânea tornou-se mais complexa e

desafiante e precisa somar às técnicas aprendidas nas academias a espiritualidade, o

amor, a misericórdia e a solidariedade.

Neste dia de festa e de grande alegria para todos nós, da ADCE, reconhecemos o

esforço e agradecemos a todos aqueles que nos antecederam na Presidência e na

diretoria da entidade, como os Srs. Alberto Luiz Gonçalves Soares, Elmon Geraldo

Dinelli, Mário Oswaldo Ferraz Horta Sampaio, José Guido de Fiqueiredo Neves,

Jarbas Moreira Batitucci, Maurício Andrade Tibúrcio, Júlio Ferreira Leite e José Athié

Campos Cruz.

Com saudades, lembramos também os que já nos deixaram: Celso Mello de

Azevedo, Mário Agostino Cenni, Rafael Jacques de Moraes e Guilherme Augusto

Gonçalves Soares. Eles foram os verdadeiros responsáveis por estarmos aqui, hoje.

Cada um edificou sua parte nessa importante obra que, ano a ano, se amplia, torna-

se mais visível e mais útil para o meio empresarial.

Lembramos os que fundaram a ADCE no Brasil, no ano de 1961, em São Paulo, na

pessoa do grande pioneiro, meu pai, aqui presente, Newton Cavalieri, que, graças a

Deus, dispõe de muita saúde, vigor, experiência e sabedoria acumulados ao longo

dos seus 92 anos de vida. Muito nos honra a presença ilustre do José Ignacio

Mariscal Torroella, Presidente da Uniapac, que veio do México para prestigiar este

evento. Muito obrigado.
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Nosso agradecimento ao Deputado Durval Ângelo, autor da iniciativa que propôs

esta sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

oportunidade ímpar para que a ADCE seja homenageada e, ao mesmo tempo, se

apresente ao povo mineiro, mostrando seu trabalho persistente e comprometido, que

perdura de forma ininterrupta há 45 anos. Importante reconhecermos o apoio

recebido dos 77 Deputados desta Casa, que aprovaram esta homenagem e que

cumprimentamos e agradecemos na pessoa do ilustre Presidente Deputado Alberto

Pinto Coelho, proeminente figura política de Minas, que, com certeza, ainda ocupará

cargos mais elevados e de maior responsabilidade ao longo de sua carreira.

Queremos também agradecer o apoio entusiasmado dos Arcebispos D. Serafim

Fernandes de Araújo e D. Walmor Oliveira de Azevedo e de seus Bispos Auxiliares.

Como é do conhecimento da maioria, por indicação do Arcebispo de Belo Horizonte,

um Assessor Espiritual é designado para acompanhar permanentemente a ADCE.

Aqui prestamos nossas homenagens aos que atuaram nessa missão, lembrando

alguns deles, como o Pe. Geraldo Magela, hoje Reitor da Una; D. Décio Zandonade,

atual Bispo de Colatina; o Pe. Nivaldo Ferreira, Pároco da Igreja da Santíssima

Trindade; o Pe. João Augusto Mac Dowell, Reitor do Instituto Santo Inácio; e o Pe.

Mário Sérgio Bittencourt de Carvalho, atual Assessor Espiritual da ADCE, que com

muito desvelo concilia sua agenda sobrecarregada nos trabalhos da Paróquia do

Divino Espírito Santo com as demandas da nossa entidade.

Reconhecemos nesta noite a contribuição relevante que nos é prestada de forma

voluntária pelos nossos parceiros leais e inseparáveis, como a Federação das

Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, o jornal “Diário do Comércio”, a 18

Comunicação, a Interface Comunicação Empresarial, a Creditar, escritório de

contabilidade, e Wagner Costa, nosso fotógrafo oficial e colaborador emérito, a quem

elegemos parceiro de sempre. Agradecemos a todos que colaboraram na realização

desta grande festa de maneira muito carinhosa. Agradecemos ao determinado

Henrique Bertholino e sua incansável equipe, composta por Maria Flávia Máximo,

Felipe Guerra Lages, Simone Andrade, Michele Samor e Vladimir Costa, que foram

os grandes responsáveis por todos os detalhes e pelo sucesso desta noite.

Por fim, queremos deixar uma mensagem de esperança. A missão da ADCE é
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aumentar a consciência dos empresários para que adotem um modelo que reconheça

a importância das pessoas, não só da economia. A chave para isso é a adesão

incondicional aos princípios da doutrina social cristã, pois eles tornarão as empresas

mais competitivas, humanizadas e perenes e contribuirão para a construção de um

mundo melhor.

Estamos conscientes de que os desafios são grandes e as mudanças na economia

e na gestão das empresas precisam ser radicais e requerem atitudes corajosas, mas,

alimentados pela fé e pelo amor ao próximo, estamos dispostos a seguir em frente.

Avancemos para águas mais profundas e nos transformemos em líderes

empresariais pescadores de homens. Façamos a nossa parte e entreguemos a Deus

o nosso destino, pois ele é o Senhor do tempo, Ele nos ama infinitamente e sempre

atende seus filhos amados. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional sobre a

ADCE.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. José Ignácio Mariscal Torroella

Primeiramente, minhas desculpas, porque vou falar em espanhol.

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais; Revmo. Sr. D. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Deputado Durval Ângelo, autor da

iniciativa que deu origem a esta reunião; Exmo. Sr. Sérgio Cavalieri, Presidente da

ADCE de Minas Gerais, demais membros no Brasil, antes de mais nada, agradeço a

esta Assembleia o reconhecimento à ADCE. É algo que, creio, motiva a todos nós da

Uniapac e, sobretudo, dá um testemunho do que todas essas pessoas têm feito nos

45 anos da ADCE para tentar fazer um mundo melhor em Minas Gerais.

A Uniapac foi fundada há 78 anos, em 1931, no Norte da Europa. Bélgica, França e

Holanda são os países fundadores. Por que se fundou ali a Uniapac? Porque era nos

centros de trabalho que os trabalhadores tinham a forma mais deplorável de trabalho.

Era uma situação extremamente grave. Os empresários cristãos disseram que aquilo

não podia seguir e que tinham de fazer alguma coisa para transformar as práticas e ir
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convencendo a tornar obrigatórias as mudanças. Isso era concretamente a

responsabilidade social e empresarial a que, desde o princípio, quando foi fundada a

Uniapac, temo-nos dedicado, todos e cada um de nós.

A União Internacional Cristã de Dirigentes de Empresa se dedica a promover o

pensamento social cristão no mundo empresarial, e, como bem dizia o Deputado

Durval Ângelo, esse é o segredo mais bem guardado pela Igreja. É algo por que

todos temos de lutar, mas me dói, sobretudo nas homilias dos domingos, que não se

fale da doutrina social da Igreja. Está aqui o Arcebispo, e esta é uma boa forma de

motivar para que esses temas sejam discutidos nas paróquias e essa discussão se

aprofunde.

Estamos convencidos de que a economia deve servir aos homens e respeitar sua

dignidade no que há de mais profundo. O homem tem de ser a razão de ser do

sistema econômico da sociedade. A crise econômica atual é um déficit de valores, eu

digo, porque se priorizou o lucro em detrimento do bem comum. E vejam onde

estamos todos.

A Uniapac, atualmente, conta com 27 associações, mais de 30 mil empresários na

América Latina, na Europa, na África e na Ásia.

Desde que ocupei, há três anos, a Presidência da Uniapac, propusemo-nos a

trabalhar sob a lógica da responsabilidade social. O que mais nos motivou foi termos

uma ferramenta prática para aplicar a ideia para não nos apegarmos a conceitos e

teorias. Creio que muitas vezes somos criticados por pessoas que dizem que somos

filósofos. Porém, por sermos empresários, temos de ser homens de ações e práticas.

Depois de um trabalho muito consciencioso de que participaram praticamente todas

as associações, demo-nos conta de que a responsabilidade social deveria ter duas

características muito claras. Primeiro, deveria estar fundada em princípios e valores.

Segundo, deveria centrar-se na pessoa. Com esse conceito, trabalhamos e

chegamos a um documento que se chama “A Rentabilidade dos Valores”. Na Europa,

nós o chamamos de “Declaração Mundial de Responsabilidade Social”. Esse

documento, como anunciei, se baseia em princípios e valores. Sempre digo que há

que se repetirem os princípios e valores até a exaustão, porque senão não se

transformam em cultura nem se transformam em parte do todo, muito menos das
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empresas.

Quando nos referimos a esses valores, estamos falando da verdade que nós, seres

humanos, buscamos continuamente e que se respeita; da liberdade, signo sublime da

dignidade de cada pessoa; da justiça, que consiste em dar a cada um o que é devido;

da solidariedade e do amor; da paz, resultado da coexistência social; e, obviamente,

da felicidade. Se em tudo o que fizermos não tratarmos de ser mais felizes, aonde

vamos?

Estou convencido de que uma de nossas tarefas é iniciar o reino de Deus aqui na

terra, para que todos vivamos cada dia melhor. Esse é o nosso mandato, sobretudo

como empresários. A felicidade não pode ser só uma vida prazerosa; também

significa alcançar a perfeição e a autorrealização, tudo em um balanço harmônico.

Os princípios fundamentais acabam de ser mencionados no vídeo. Citou-se, por

exemplo, a dignidade da pessoa. Um que não foi mencionado, e que considero ser

fundamental, é o destino universal dos bens. Estou seguro de que não levaremos

nada para o outro mundo. Não sei se alguém levará, mas creio que ninguém. Isso

implica que de tudo que recebemos - o meio ambiente, a riqueza, enfim, tudo que se

recebe no planeta - somos administradores e temos que conservar para passar às

novas gerações. Isso também é chamado de hipoteca social. Não temos por que

destruir. Ser sustentável é fazer com que as coisas perdurem para as próximas

gerações.

É óbvio que a solidariedade é uma determinação firme e perseverante de

empenhar-se pelo bem comum, não o bem pessoal, sobretudo pelos menos

favorecidos.

Existe o princípio da subsidiaridade, que nem sempre fica muito claro, mas que

definirei claramente no meu trabalho. Tanto o subordinado, como se é possível,

quanto o chefe, como se é necessário. Definirei aqui nesta Assembleia: tanto o

governo estadual de Minas Gerais, como se é possível, quanto o governo federal,

como se é necessário. Se todos entendêssemos esse princípio, o mundo mudaria,

todos cresceríamos e seríamos mais conscientes de nossas capacidades. Isso é

fundamental.

Muitas vezes, uso o exemplo da família: tanto o filho, como se é possível, quanto o



____________________________________________________________________________
383

pai e a mãe, como se é necessário. Quando pai ou mãe passa do limite, terá

problemas o filho, que, geralmente, se torna inútil e dependente. Menciono também a

família porque ela a todos nos afeta.

Então, aplicamos esse princípio à família, à empresa, ao governo do Estado. E toda

essa contribuição constante para o bem comum é a corresponsabilidade na busca de

melhores condições de vida para todos.

Como mencionei, o documento se divide em duas áreas: uma corresponde aos

princípios e valores já enunciados; a outra corresponde à pessoa. Sempre falamos da

pessoa, mas há que se esclarecer o que entendemos por pessoa. Há uma definição

aristotélica atomista. Começamos com o espírito, a necessidade de transcender.

Empresarialmente, falamos em ética e transparência, que é o mais importante. Por

outro lado, falamos da mente, da necessidade de ser. Uma coisa é ter, outra é ser, é

a qualidade da vida. E depois vem o corpo, a necessidade de ter mais, gerar e

distribuir riquezas.

Então, temos essas três áreas humanas que são fundamentais: o corpo, a mente e

o espírito; o ter, o ser e o transcender. Trata-se de uma questão fundamental, e o que

todos entendemos como importante foi o que tomamos como linhas estratégicas de

nosso documento.

Nisso devemos estar centrados, e essa deve ser a nossa atitude com respeito à

pessoa: ver todas essas três áreas, que são o que nos constitui. Uma vez definidas

as nossas linhas estratégicas ou as nossas partes relacionadas, definimos quais são

os clientes, os acionistas, os investidores, enfim, todas as pessoas que integram as

empresas, incluindo-se as suas famílias. Na Europa, começam a duvidar disso, mas

na América Latina não duvidamos. Estou convencido de que temos que olhar pelas

pessoas que trabalham nas empresas e por suas famílias - obviamente, incluímos o

sindicato -, pelos provedores, pelos governos, pela comunidade e também pela

competitividade. Isso é interessante, pois, sempre que pergunto aos empresários,

eles se esquecem da competitividade. Sei que isso é um estorvo e custa trabalho,

mas é um “stakeholder” de que devemos tratar, que devemos entender e com que

devemos trabalhar. Logo vem o que chamamos de gerações futuras, que é o meio

ambiente. O meio ambiente, por si, não significa nada; o importante são as pessoas
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que vivem nele. Uma vez que temos esses oito “stakeholders” relacionados, temos as

três linhas estratégicas.

Fiz uma pequena matriz constituída de 24 áreas de ação. Essas 24 áreas de ação

são fundamentais, e está muito claro o que estamos fazendo com esse documento.

Para sermos socialmente responsáveis, temos que atacar as 24 áreas. Darei um

exemplo, já que estamos na Assembleia, com o governo. Sempre que se fala da

relação governo-empresa, penso no fiscal e em pagamento de impostos. Digo aos

meus colegas que, primeiro, devemos definir como fazer com relação ao aspecto

transcendente. Como definimos nossos princípios e valores? Transparência total, ou,

então, registrar por escrito e informar às pessoas. Isso pode ser complicado no meio

empresarial, mas é importante entender que é parte do que devemos fazer.

Outra coisa importante relativamente à qualidade de vida em governo - e creio que

também é responsabilidade nossa - é sermos proativos na formação de cidadãos.

Essa é uma obrigação que temos nas empresas. Não podemos deixar essa missão

para os jornais e meios de comunicação. Todos temos que participar do processo,

assim como as empresas. Obviamente, não temos que ser partidários, mas

precisamos motivar as pessoas para que participem do processo, votem, se

envolvam e entendam que essa participação cidadã é importante.

Dou um pequeno exemplo para a análise da matriz: se vamos falar das áreas de

investidores, clientes, provedores, competidores, o escopo é vastíssimo. Daí, surge

todo esse trabalho que temos desenvolvido. Agora faremos um congresso mundial no

México, onde falaremos disso. Temos 32 empresas, quatro em cada “stakeholder”,

que falarão como se faz nessas três dimensões e como veem a situação, além do

que não se vê, não se avança. Nós, como empresários, devemos estar conscientes

de que isso deve ser feito.

Qual é a nossa posição, nossa visão a respeito da responsabilidade social

empresarial? Há uma pessoa que se dedica a estudar todos os aspectos sociológicos

da América Latina, que se chama Bernardo Kliksberg, argentino. Ele diz que há duas

formas de diminuir a desigualdade, nosso grande problema na América Latina: uma

diz respeito às políticas públicas; outra se refere à responsabilidade social

empresarial. Se formos ativos em todos esses campos, estou convencido de que
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haverá transformação social transcendente.

Essa responsabilidade social não é um departamento: é uma forma de gestão

surgida do compromisso pessoal, moral, consciente e congruente do empresário e

dos membros que integram a empresa, baseada nos princípios e nos valores da ética

social cristã, a fim de cumprir os objetivos de desenvolvimento integral da pessoa, de

dar valor agregado, de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e de

satisfazer as necessidades, considerando-se expectativas de todos os setores e

grupos de interesses envolvidos nos aspectos econômico, social, humano e

ambiental para o desenvolvimento sustentável - desenvolvimento sustentável quer

dizer que não destruímos nada, mas que construímos e melhoramos - da empresa e

da sociedade, demonstrando respeito à dignidade das pessoas, à comunidade e ao

meio ambiente e coadjuvando a construção do bem comum com justiça social.

Essa metodologia é aplicável a qualquer organização humana. Meditando, pensei

que esta Assembleia poderia dar-se ao trabalho de definir muito bem quais são os

seus “stakeholders”, para vermos qual é a inter-relação e aplicá-la no centro da

pessoa. Creio que os princípios e valores seriam os mesmos e o enfoque na pessoa

também. Nada mais variaria nos “stakeholders”. Estou convencido de que, se os

mineiros aplicarem essa visão, terão melhor governo e melhor Estado. Obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Orquestra de Cordas Ramacrisna,

que executará o “Minueto”, de Johann Sebastian Bach, e “O trenzinho caipira”, de

Heitor Villa Lobos, sob a regência de Sebastião Francisco Barros.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Desembargador Edgard Penna Amorim; José Ignácio Mariscal

Torroella, Presidente da Uniapac; Sérgio Cavaliei, Presidente da ADCE, meu dileto

amigo; Revmo. Arcebispo D. Walmor Oliveira de Azevedo; Secretário Municipal Josué

Costa Valadão; Vereador Adriano Ventura; jornalista Marcelo Matte; Deputado Durval

Ângelo, ilustre companheiro que deu origem a esta homenagem, por cujo intermédio

saúdo os parlamentares presentes nesta solenidade; de maneira muito especial,

saúdo aqueles que construíram a história dessa importante Associação.
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Minhas senhoras, meus senhores, esta homenagem aos 45 anos de existência da

ADCE em Minas Gerais tornou-se imprescindível diante da elevada sensibilidade de

grupo de empresários em face dos problemas sociais de nosso Estado. O notável

compromisso moral advindo do trabalho dos dirigentes cristãos vem se constituindo

na melhor prova de que a iniciativa privada está contribuindo de uma forma decisiva

não só para o desenvolvimento econômico de Minas e do País, mas também para a

construção, em nossa terra, de uma sociedade mais justa e pacífica.

Paladinos de empresas dotadas de alma, orientadas por valores consistentes que

criam um modelo de sustentabilidade social, vêm sendo cada vez mais respeitados,

por forjarem uma imagem altamente positiva para suas companhias e seus produtos.

Navegando num movimento mundial pela humanização das empresas, vêm

demonstrando que economia e desenvolvimento só fazem sentido se beneficiarem

todos os seres humanos através de uma gestão cristã em que o lucro se torna

indissociável do bem da sociedade.

Norteiam-se nossos valorosos empresários pela doutrina do Papa Leão XIII, autor

da brilhante encíclica aqui já citada, “Rerum Novarum”, marco decisivo da história e

base permanente para o desafio atual de harmonizar ganhos econômicos e

solidariedade. O Papa Bento XVI também é profundamente sensível a essa

conjugação do lucro com a difusão da solidariedade, tendo em vista a eliminação da

pobreza. Alerta-nos o Santo Padre para a premente necessidade de comportamentos

éticos numa era marcada pelo consumismo e pelas perspectivas materialistas.

Um inesquecível político mineiro, o ex-Governador Rondon Pacheco, legou-nos

uma fala de enorme sabedoria: “As crises, na verdade, representam as vésperas de

grandes soluções para os problemas”. Pois neste momento mundial de profundo

impasse, a solução nos é apontada pela ADCE, já que a crise financeira pode ser

entendida como a incapacidade do mercado para lidar com os problemas da fome, da

miséria, do desemprego e da devastação ambiental. As empresas cristãs, praticando

a responsabilidade social, abrem o caminho a ser seguido neste século XXI, caminho

que enfeixa o cuidado com o ambiente físico e social e a gestão feita por bons

cidadãos, aqueles que antepõem ao seu trabalho a celebração da dignidade da

pessoa humana.
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A ética deverá ser, nos próximos anos, em todos os setores da vida coletiva, o

grande propulsor das relações entre os indivíduos. À medida que se enraíza nos

negócios, como também na política, melhora a confiança geral. Ser ético é preocupar-

se com o coletivo, com o bem-estar de todos. É, também, corresponder a um dos

maiores anseios da contemporaneidade.

Forjando a imagem de uma firma confiável, o dirigente não só dispõe de uma

vantagem em relação aos competidores indiferentes aos clientes e aos funcionários,

mas também motiva seu pessoal a pertencer a uma organização pela qual vale a

pena esforçar-se.

Nesse sentido, o teólogo Leonardo Boff registra que um operário não está numa

empresa apenas para trabalhar, mas também para se humanizar. Portanto, já está se

tornando um imperativo para todas as empresas que, no processo global da

sociedade, terão, cada vez mais, uma função ecológica, cultural e espiritual.

Para o cristão, não deve haver diferença entre o trabalho e a oração, que

representa o nosso olhar amoroso para o céu num ato de agradecimento e de união

com Deus.

Assim, esta reunião em homenagem à ADCE de Minas Gerais merece uma

invocação ao Senhor, por meio desta significativa passagem da oração pelo trabalho:

“Que Ele nos dê sabedoria, discernimento e alegria/ que, desta forma, nosso trabalho

prospere/ e que todos possam usufruir esta prosperidade e sentir/ Sua presença em

nós. Assim seja”.

Encerramento

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

honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 30, às 9

horas, e para a extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos

editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com

a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Wander Borges e Tenente Lúcio (substituindo o Deputado Sebastião

Helvécio, por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.033, 4.035, 4.036, 4.044 e 4.057/2009. Registra-se, neste

momento, a presença dos Deputados Ademir Lucas e Sebastião Helvécio. Cumprida

a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Sebastião Helvécio - Wander

Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.109/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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 de Confins.

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 a matéria, nos termos do art. 103, I, “b”, do
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Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.109/2009 tem por finalidade dar a denominação de

Embaixador José Aparecido de Oliveira ao trecho da Rodovia LMG-800 que liga o

entroncamento da MG-010 ao Aeroporto de Confins.

Natural de Conceição do Mato Dentro, José Aparecido de Oliveira destacou-se,

inicialmente, como jornalista, mas dedicou sua vida à política. Ocupou cargos

relevantes, como Secretário da Presidência da República no governo de Jânio

Quadros e Secretário da Agricultura, do Governo e do Interior e Justiça do Estado.

Grande incentivador da área cultural, foi o organizador da Secretaria da Cultura e,

posteriormente, do Ministério da Cultura. Como Embaixador do Brasil em Portugal,

instituiu as bases da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Foi ainda

Assessor Especial de Relações Internacionais do governo mineiro e Presidente da

Fundação Oscar Niemeyer.

Um dos maiores líderes mineiros dos últimos tempos, sensato e conciliador, com

atuação pautada pela defesa dos interesses públicos, José Aparecido de Oliveira

merece permanecer na memória dos mineiros.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise é justa e oportuna, demonstrando o reconhecimento do povo mineiro aos

relevantes serviços por ele prestados.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em tela, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, para identificar corretamente o Aeroporto de

Confins, denominado pela Lei Federal nº 7.534, de 1986.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.109/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica denominado Embaixador José Aparecido de Oliveira o trecho da

Rodovia LMG-800 que liga o entroncamento da MG-010 ao Aeroporto Internacional

Tancredo Neves - Aeroporto Internacional de Confins, localizado no Município de
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Confins.”.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2009.

Rêmolo Aloise, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.968/2009

Comissão de Administração Pública

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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 5, que apresentou.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, “a”, do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto ao seu mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe a criação do Adicional de Desempenho – ADE –

no âmbito do Poder Judiciário do Estado. O ADE consiste em uma vantagem

pecuniária a ser conferida ao servidor em face do seu desempenho no exercício das

suas funções.

Fará jus ao ADE o servidor ingresso no serviço público após a edição da Emenda

Constitucional nº 57, de 15/7/2003, bem como aquele já pertencente aos quadros do

serviço público antes da publicação da referida emenda constitucional, desde que

faça opção expressa e irretratável de substituir pelo ADE as vantagens por tempo de

serviço que tenha direito a receber.

Vale ressaltar que a Emenda Constitucional nº 57, de 2003, 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. Dessa forma, o art. 31 da

Constituição mineira passou a prever, de forma expressa, o pagamento do ADE como
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forma de valorizar o servidor público e de estimular a sua produtividade e eficiência

no desempenho de suas funções.

O ADE já foi instituído no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo e do

Ministério Púbico, e, agora, a proposta de lei que ora se analisa propõe a sua criação

no âmbito do Poder Judiciário, utilizando critérios semelhantes aos utilizados nos

outros Poderes.

É importante ressaltar que é vedado o pagamento do ADE ao servidor ocupante,

exclusivamente, de cargo em comissão.

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;

- a avaliação satisfatória do servidor em, no mínimo, três Avaliações de

Desempenho Individual – ADI.

É considerado satisfatório o resultado igual ou superior a 70% na Avaliação de

Desempenho.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, concluiu pela sua

juridicidade e apresentou cinco emendas que a aprimoraram quanto a aspectos

jurídicos, especialmente no que toca à incorporação do adicional aos proventos de

aposentadoria e à fórmula de cálculo do ADE, bem como quanto à técnica legislativa.

Ressalte-se ainda que foi apresentado, pelo Tribunal de Justiça, relatório contendo

dados sobre o impacto orçamentário-financeiro do pagamento do ADE, que serão, em

momento oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Por fim, vislumbramos a necessidade de apresentar outras emendas que, no nosso

entendimento, contribuirão para o aprimoramento do projeto.

Apresentamos, assim, proposta de alteração do “caput’ do art. 2º da proposição,

que prevê que o ADE será pago mensalmente, nos termos desta lei e de regulamento

expedido pela Corte Superior do Tribunal de Justiça. Como o art. 8º da proposição já

prevê a regulamentação da lei no prazo de 90 dias, consideramos que a previsão do

art. 2º é desnecessária. Propomos, dessa forma, a Emenda nº 6.

Julgamos também necessário aprimorar a redação do § 4º do art. 3º do projeto para
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deixar claro em quais situações o servidor ficará dispensado da Avaliação de

Desempenho. Nos termos do referido dispositivo, “o período em que o servidor

permanecer à disposição ou no exercício de cargo em comissão em outro órgão do

Poder Judiciário do Estado, requisitado para o serviço eleitoral, bem como no

exercício de mandato sindical ou eletivo será computado para fins de ADE, ficando

dispensada a avaliação de desempenho do referido período, à qual será atribuída a

pontuação máxima”. A redação atribuída ao dispositivo pode levar à interpretação de

que a dispensa da avaliação de desempenho somente será admitida no caso de

requisição para o serviço eleitoral bem como para o exercício de mandato sindical ou

eletivo. Conforme informações prestadas pela assessoria do Tribunal de Justiça, as

situações previstas no dispositivo não são excludentes mas sim somatórias, de modo

que a sua redação merece reparo para conferir mais clareza ao texto, medida que

propomos por meio da Emenda nº 7.

Consideramos também oportuno alterar a redação do § 2º do art. 4º do projeto, que

prevê que o ADE será devido no mês subsequente ao término do prazo de 90 dias

contados da última avaliação de desempenho necessária para completar o número

de avaliações exigidas para o recebimento do referido adicional. Entendemos que o

direito do servidor ao recebimento do ADE é devido logo após a conclusão da última

avaliação. Assim como o quinquênio e as progressões e promoções na carreira são

concedidos imediatamente à data da obtenção do direito, consideramos que o prazo

de 90 dias é extremamente extenso para que o servidor comece a fazer jus ao

recebimento do ADE. Para sanar tal questão, apresentamos a Emenda nº 8.

Por fim, vale ressaltar que o projeto assegura ao servidor que tiver tomado posse

em cargo efetivo após 16/7/2003 o direito de computar os resultados satisfatórios

obtidos nas avaliações de desempenho do ano de 2003 e subsequentes. Todavia, a

utilização dessas avaliações não gera direito ao pagamento retroativo do ADE.

Consideramos que tal medida contraria os interesses dos servidores que ingressaram

no serviço púbico sem direito a nenhum adicional, vantagem esta assegurada pela

Constituição Estadual. Se as avaliações estão sendo computadas para o cálculo dos

ADE, consideramos justo o seu pagamento retroativo. A demora na regulamentação

do referido dispositivo constitucional não deve prejudicar o direito dos servidores.
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Ressaltamos que a retroatividade do pagamento do ADE foi adotada pelo Ministério

Público, nos termos do § 1º do art. 6º da Lei nº 18.008, de 7/1/2009. Para assegurar

esse direito aos servidores, apresentamos a Emenda nº 9, na qual estabelecemos

que o pagamento dos valores retroativos ficam condicionados à disponibilidade

financeira e orçamentária do Tribunal de Justiça.

Ressaltamos, por fim, que foram apresentadas, nesta Comissão, sugestões de

emendas de parlamentares que propõem a alteração de dispositivos do projeto.

Informamos que três delas, propostas pelo Deputado Domingos Sávio, já estão sendo

apresentadas por este relator, no final deste parecer, tendo em vista o nosso

entendimento, acima exarado, de serem elas reivindicações justas dos servidores do

Tribunal de Justiça. Trata-se da proposta de emenda que garante a retroatividade do

pagamento do ADE aos servidores ingressos nos quadros de pessoal do Poder

Judiciário após 15/7/2003; da que propõe nova redação para o “caput” do art. 2º do

projeto, dispensando a regulamentação do pagamento do ADE pela Corte Superior

do Tribunal de Justiça; e da que assegura ao servidor o recebimento do ADE, tão

logo sejam preenchidos os requisitos constantes no projeto de lei, dispensando,

assim, o prazo de 90 dias para que o servidor faça jus ao recebimento do adicional.

O projeto prevê a fórmula de cálculo do ADE com o intuito de se apurar o

percentual a ser aplicado sobre o vencimento básico do servidor nos termos

estabelecidos no Anexo do projeto. Os valores a serem conferidos aos servidores, a

título de ADE serão escalonados em razão dos percentuais obtidos nas Avaliações de

Desempenho consideradas para o seu cálculo. Assim, um servidor que obteve três

resultados satisfatórios em ADs, 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 obteve média acima de 90% em três avaliações fará jus a 6% sobre o

vencimento básico.

Consideramos que tal escalonamento é medida que não deve ser acolhida por

contrariar os interesses dos servidores. Para acertar tal questão apresentamos a

Emenda nº 10.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.968/2009
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com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as

Emendas nºs 6 a 10, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao “caput” do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – O ADE será pago mensalmente, nos termos desta lei:”.

EMENDA Nº 7

Dê-se ao § 4º do art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 4º – O período em que o servidor permanecer à disposição ou no exercício de

cargo em comissão em outro órgão do Poder Judiciário do Estado, ou que esteja

requisitado para a prestação de serviço na Justiça Eleitoral ou no exercício de

mandato sindical ou mandato eletivo, será computado para fins de ADE, ficando

dispensada a avaliação de desempenho do referido período, à qual será atribuída

pontuação máxima.”.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao § 2º do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

§ 2º – O pagamento do ADE será devido no mês subsequente ao da obtenção do

número de AEDs ou ADs satisfatórias previsto no Anexo desta lei.”.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao § 2º do art. 6º a seguinte redação:

“Art. 6º – (...)

§ 2º – O cômputo dos resultados satisfatórios obtidos nas AEDs ou ADs relativas

aos anos de 2003 a 2008, na forma do § 1º deste artigo, garantirá ao servidor o

recebimento retroativo do ADE a partir da data em que tiver preenchido os requisitos

constantes no art. 3º desta lei, ficando a forma de pagamento condicionada à

disponibilidade financeira e orçamentária do Tribunal de Justiça.”.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao Anexo a seguinte redação:

“Anexo

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2009)
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Coluna A Coluna B Coluna C

Nível Número de AEDs ou ADs com

resultados satisfatórios

Valor do ADE (percentual incidente

sobre o vencimento básico do servidor)

I 3 6 %

II 5 10 %

III 10 20 %

IV 15 30 %

V 20 40 %

VI 25 50 %

VII 30 60 %

VIII 35 70 %”

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Fábio Avelar - Padre João - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.132/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em tela institui a

campanha de prevenção à síndrome alcoólica fetal no Estado.

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende prevenir, por meio de campanha, um dos males

causados pelo alcoolismo durante a gravidez, a síndrome alcoólica fetal - SAF. Essa

síndrome caracteriza-se por alterações físicas, cognitivas e comportamentais,

permanentes e irreversíveis, que podem ser observadas durante todas as fases de

desenvolvimento da criança.

Dados mostram que a prevalência de SAF no Brasil é de 1 em cada 1.000 nascidos
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vivos, sendo três vezes mais frequente que a síndrome de Down; verifica-se, contudo,

que a SAF ainda é subestimada, uma vez que se trata de uma afecção de difícil

diagnóstico e sem notificação compulsória.

O nível mínimo de etanol que resulta em SAF ainda não foi estabelecido.

Evidências científicas recentes sugerem que mesmo doses pequenas de álcool

durante a gestação podem levar à SAF. O grau em que as crianças são afetadas não

depende apenas da quantidade de álcool ingerida pela mãe, mas também da época

da gestação em que houve o consumo materno. O período mais crítico é o primeiro

trimestre de gestação.

As manifestações apresentadas pelo bebê podem levar a um quadro completo

(característico) ou incompleto da doença. São mais frequentemente observadas as

seguintes anormalidades: diminuição do tamanho da cabeça; dismorfias craniofaciais

(nariz pequeno e voltado para cima, hemiface achatada, baixa implantação de

orelhas, lábio superior fino, maxilar superior pequeno, fenda palpebral estreita);

malformação cardíaca; baixo peso; aborto e parto prematuro; discretas alterações

cerebrais; habilidades motoras comprometidas e pobre coordenação entre a visão e

os movimentos das mãos.

Além disso, a SAF pode ocasionar a síndrome de déficit de atenção (com ou sem

hiperatividade) e o distúrbio de conduta (ansiedade, agressividade, irritabilidade,

resistência a sujeitar-se a regras sociais, compulsividade, maior dependência, etc.),

constatados quando a criança atinge a idade escolar. Em algumas crianças, observa-

se, ainda, baixo rendimento escolar, repetência e exclusão da escola, fatores

favoráveis para o surgimento de comportamentos antissociais, delinquência e adesão

às drogas e ao crime. Verifica-se, portanto, que, além de trazer consequências graves

para a criança em todas as fases do desenvolvimento, a SAF afeta a família e grupos

de convívio e requer tratamentos complexos e dispendiosos.

Não se pode dizer que existem grupos de risco em que a probabilidade de

ocorrência de SAF seja maior, uma vez que essa síndrome pode acometer qualquer

classe social, mesmo havendo moderado consumo de álcool na gestação.

Todos os aspectos apresentados mostram que a SAF é uma questão de saúde

pública. A melhor estratégia para o seu enfrentamento é a prevenção. De acordo com
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essa premissa, o projeto de lei em comento institui a Campanha de Prevenção à

Síndrome Alcoólica Fetal, como uma iniciativa para alertar as mães sobre os perigos

que o consumo de álcool durante a gestação traz ao bebê.

Diante da impossibilidade constitucional da criação de programa por meio de lei,

uma vez que se trata de matéria afeta à atuação concreta do Poder Executivo, a

Comissão de Constituição e Justiça propôs, com o Substitutivo nº 1, a instituição do

Dia Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, como forma de chamar a

atenção do Poder Executivo para a importância de medidas de prevenção contra

esse mal.

A alteração proposta pela Comissão de Constituição e Justiça é oportuna, pois

entendemos que a melhor estratégia para combater a SAF é conscientizar as mães

sobre a gravidade dessa síndrome e, ao mesmo tempo, alertá-las para o fato de que

somente a abstinência de álcool durante a gestação pode reduzir os índices desse

mal a zero. Além disso, a data de 10 de junho - marco inicial da Semana de Combate

ao Alcoolismo - é bastante propícia para lembrar que o alcoolismo durante a gravidez

é um problema social grave e que é urgente a necessidade de atenção às mulheres

alcoólatras.

No Brasil, onde é grande a popularidade das bebidas alcoólicas, é extremamente

importante manter a população consciente dos riscos da ingestão de álcool no

período pré-natal. Ademais, o reconhecimento precoce das crianças afetadas pode

diminuir a sua morbimortalidade e permitir sua melhor integração na sociedade.

Conclusão

Diante das razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.132/2009, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Rinaldo - Fahim

Sawan.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.151/2009

Comissão de Administração Pública

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.

Foi a proposição distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

emitiu parecer preliminar pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão, para receber parecer sobre o mérito, em

obediência ao disposto no art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto em debate visa a alterar a redação do art. 31 da Lei nº 15.424, de

30/12/2004, com o objetivo de ampliar a possibilidade de compensação pecuniária

aos titulares de cartórios de registros de imóveis que pratiquem atos gratuitos

decorrentes do programa de regularização fundiária do Estado.

A Constituição Federal de 1988, recorrentemente classificada como Constituição

Cidadã, apresenta intensa preocupação com a distribuição e o aproveitamento de

terras ociosas. É este o fundamento que norteia, por exemplo, a reforma agrária,

prevista em seu art. 184.

Do mesmo modo, o Estado de Minas Gerais, atento a essas questões, possui

programa próprio de regularização fundiária de terras devolutas.

Entretanto, importa destacar que de nada adiantaria prever a gratuidade da

destinação de terras se o registro em cartório da titularidade do imóvel permanecesse

oneroso ao beneficiado. Diante disso, a Lei nº 14.313, de 2002, estabeleceu o

seguinte:

“Art. 1º – Ficam isentos do pagamento dos emolumentos 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 artigo 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
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antecessores, de que trata o art. 30, § 1º, V, da Lei 11.020, de 8 de janeiro de 1993”.

Apesar de nobre a iniciativa do legislador objetivando garantir a gratuidade dos

registros cartoriais ora em análise, os emolumentos de que ficaram isentos os

beneficiários dos programas fundiários servem, em realidade, como remuneração dos

titulares dos serviços de cartórios de imóveis. Diante disso, mostra-se justo e

coerente o projeto de lei, pois visa a estabelecer compensações aos atos gratuitos

que os referidos titulares venham a praticar em prol dos programas de regularização

fundiária.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, mantém

as mesmas diretrizes que embasaram o projeto enviado pelo Governador do Estado,

adaptando o conteúdo à legislação objeto de alteração.

Em que pesem aos méritos do projeto e do substitutivo apresentados, entendemos

necessário alterar a ordem de realização da compensação das gratuidades. Os

recursos arrecadados pelos titulares de serviços de cartórios têm como finalidade

precípua realizar as compensações de atos gratuitos. Assim sendo, priorizar o

repasse desses valores a serventias deficitárias, em detrimento da compensação de

atos gratuitos praticados pelos registradores de imóveis é, em realidade, desvirtuar o

próprio escopo da lei.

Diante disso, entendemos pertinente apresentar a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1,

nos termos seguintes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.151/2009 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Art. 1º – Dê-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 3º – Fica acrescentado ao ‘caput’ do art. 34 da Lei nº 15.424, de 2004, o

seguinte inciso II, passando seu inciso II a vigorar como inciso III:

‘Art. 34 – (...)

II – 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
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máximo o valor constante na tabela de emolumentos correspondente;’.”.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Fábio Avelar - Padre João - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.196/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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, pela

constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte, que apreciou a matéria quanto ao mérito, opinando por

sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos termos

regimentais.

Fundamentação

A proposição sobre a qual ora nos debruçamos visa a proibir a cobrança de taxa de

conveniência de forma variável, em razão do preço do ingresso para eventos culturais

e de lazer.

Argumenta o autor que a cobrança de uma taxa para venda de ingressos de “show”

pela internet ou por telefone é considerada legal; no entanto, quando ela varia de

acordo com o valor da entrada do espetáculo, é caracterizada como abusiva, pois a

taxa a ser cobrada não pode ser proporcional ao valor do ingresso, uma vez que o

custo para fazer o ingresso e entregá-lo é o mesmo, independentemente de a pessoa

ter desembolsado R$160,00 ou R$600,00 com o tíquete. Além disso, a conveniência

é uma só, e não deve ser separada devido ao fato de o consumidor estar na pista ou

no camarote.
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A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, não vislumbrou óbice

de natureza jurídico-material à aprovação da matéria; contudo, entendeu por bem

apresentar o Substitutivo nº 1, visando à adequação do projeto à técnica legislativa.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, ao analisar

a proposição quanto ao mérito, defende que o valor do ingresso em nada deve alterar

o custo do serviço, o que faz concluir pelo valor fixo e inalterado para a taxa de

conveniência, sob pena de se gerar enriquecimento sem 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.

Dessa forma, diante do exposto pela comissão de mérito, a proposição, embora

respaldada pela mais nobre intenção, qual seja, a de resguardar e proteger os

interesses do consumidor, não inova juridicamente, visto que a matéria se encontra

plenamente regulamentada pelo dispositivo legal retromencionado, que veda, de

forma explícita, a majoração dos preços de produtos e serviços sem a devida

contrapartida.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.196/2009.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Juarez

Távora.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.723/2007

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe “estabelece a

política estadual habitacional de interesse social”.

No 1º turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo nº 2, apresentado

por esta Comissão, com as Emendas nºs 3 e 4 e as Subemendas nº 1 às Emendas

nos 1 e 5, apresentadas em Plenário.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do

art. 189, § 1º, combinado com o art. 102, II, do Regimento Interno.
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Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende estabelecer a política estadual habitacional de

interesse social. Estudos já citados durante a tramitação do projeto no 1º turno dão

conta de que o déficit habitacional cresceu sobremaneira após a extinção do Banco

Nacional de Habitação - BNH -, em 1986. Como decorrência do decréscimo do

financiamento estatal, tivemos uma drástica redução na promoção da habitação de

interesse social. Em Minas Gerais, a carência habitacional é enorme; no País, é

superada apenas pelo déficit apresentado pelo Estado de São Paulo.

Além disso, existe o problema da inadequação da moradia, devido a fatores como

deficiência de aeração e iluminação natural do ambiente doméstico, alta densidade

de moradores por dormitório e precariedade dos serviços urbanos básicos, como

iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, de esgotamento sanitário

ou fossa séptica e coleta de lixo.

A preocupação relativa à inadequação da moradia assumiu tal relevância, que a

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização desta Casa realizou, em junho

do corrente ano, uma audiência pública com parlamentares, autoridades e

representantes de vários segmentos da sociedade, a fim de discutir a regulamentação

da Lei Federal nº 11.888, de 24/12/2008, que assegura às famílias de baixa renda

assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de

interesse social e altera a Lei Federal nº 11.124, de 16/6/2005, que dispõe sobre o

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS -, cria o Fundo Nacional

de Habitação de Interesse Social - FNHIS - e institui o Conselho Gestor do FNHIS.

Entendemos que a Lei Federal nº 11.888 e a proposição em tela vêm compor um

conjunto de medidas destinadas a promover o direito constitucional do cidadão de

morar com dignidade. Ambas se complementam e tornam o regramento da matéria

mais abrangente e consistente, pois, se, por um lado, a proposição em tela dispõe

sobre diretrizes, objetivos e instrumentos destinados à formulação de uma política

que norteará a atuação do Poder Executivo na implementação da medida que

propõe, por outro a citada lei federal assegura acompanhamento técnico gratuito de

profissionais da área da construção civil às famílias de baixa renda, propiciando-lhes



____________________________________________________________________________
403

condições adequadas de construir ou reformar a habitação, para que morem em local

seguro, salubre e edificado conforme os procedimentos estabelecidos pelos órgãos

competentes.

Vale lembrar que o governo do Estado já implementa políticas visando a combater

ou a minimizar o problema da habitação dos mais carentes, destacando-se, entre

elas, o Lares Geraes, gerenciado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana. Esta política objetiva criar condições de acesso a

moradias seguras, dignas e saudáveis para famílias de baixa renda ou moradores em

habitações precárias, assim como conceder financiamento para aquisição de casa

própria a servidores da área de segurança pública. Para realizar seus objetivos, o

Lares Geraes está estruturado em várias ações.

Apesar das medidas já tomadas pelo governo estadual, muitas delas em parceria

com a União, ainda há muito que fazer para solucionar o problema do déficit

habitacional em Minas Gerais. Entendemos, assim, que o projeto de lei em análise,

aliado às medidas administrativas e legislativas efetivadas pelos outros entes da

Federação, contribuirá para a melhoria da habitação em nosso Estado; portanto,

merece ser aprovado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.723/2007 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente e relatora - Wander Borges - Sebastião Helvécio -

Ademir Lucas.

PROJETO DE LEI Nº 1.723/2007

(Redação do Vencido)

Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de

interesse social - PEHIS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece as diretrizes, os objetivos e os instrumentos destinados

à formulação da política pública direcionada à habitação de interesse social.

Art. 2º - A política estadual habitacional de interesse social - PEHIS - será
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formulada e implementada com a observância das seguintes diretrizes:

I - promoção da sustentabilidade ambiental, da cidadania e da inclusão social;

II - prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a população de

menor renda;

III - garantia da participação dos beneficiários;

IV - redução do custo de produção das moradias de interesse social, sem prejuízo

da sua qualidade;

V - utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infra-

estrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana;

VI - utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público para a

implantação de projetos habitacionais de interesse social;

VII - promoção de parcerias com instituições acadêmicas, públicas ou privadas;

VIII - sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e projetos

implementados;

IX - incentivo à criação de sistemas municipais de habitação de interesse social.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - integrar, articular e mobilizar os diferentes níveis de governo e fontes de

recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimentos e viabilizar recursos

para a sustentabilidade da PEHIS;

II - universalizar o acesso à moradia digna, levando em conta a disponibilidade de

recursos existentes no sistema financeiro, a capacidade operacional do setor

produtivo e da construção e dos agentes envolvidos na implementação da PEHIS;

III - fortalecer o papel do Estado na gestão da política e na regulação dos agentes

privados;

IV - promover a urbanização, a regularização e a inserção dos assentamentos

precários na cidade;

V - ampliar a produtividade e melhorar a qualidade na produção habitacional;

VI - estimular a geração de emprego e renda.

Art. 4º - São instrumentos da política de que trata esta lei:

I - o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, que deverá identificar as

prioridades estaduais de intervenção, os programas habitacionais a serem
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implementados, as linhas de financiamentos, as fontes de recursos e os modos de

produção habitacional a serem adotados bem como estabelecer objetivos, metas

físico-financeiras de médio e longo prazos, linhas programáticas e instrumentos que

permitam o acompanhamento da implantação do Plano, em vista da obtenção dos

resultados.

II - os programas governamentais de habitação de interesse social com foco na

integração urbana de assentamentos precários caracterizados por irregularidade

fundiária e urbanística, especialmente na garantia do acesso ao saneamento básico,

à regularização fundiária e à moradia adequada, articulada a outras políticas sociais e

de desenvolvimento econômico, visando ao combate à pobreza e à perspectiva de

sustentabilidade urbana.

Parágrafo único - Na implementação da política de que trata esta lei serão

observadas as diretrizes e os mecanismos de incentivo, adesão e apoio institucional

disponibilizados pelo governo federal.

Art. 5º - Os programas governamentais de habitação de interesse social constituir-

se-ão por quaisquer das atividades relacionadas com:

I - a construção de unidades habitacionais em área urbana ou rural;

II - a execução de reforma, melhoria ou ampliação em unidades habitacionais;

III - a doação de materiais de construção para a realização de reforma, melhoria ou

ampliação em unidades habitacionais;

IV - a produção de parcelamentos de interesse social;

V - a construção de conjuntos habitacionais;

VI - a promoção da regularização urbanística de loteamentos irregulares ou

clandestinos;

VII - a promoção da regularização urbanística e fundiária de vilas, assentamentos

informais ou subnormais.

§ 1º - Para a execução dos programas estaduais de habitação de interesse social,

serão utilizados recursos de fontes dos governos federal, estadual e municipal.

§ 2º - Os programas estaduais de habitação de interesse social serão executados

mediante:

I - iniciativa do órgão estadual competente;
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II - parceria com a União e com os Municípios;

III - parceria com associações e cooperativas autogestionárias para a produção

social de moradia.

Art. 6º - Os programas governamentais de habitação de interesse social deverão

estabelecer as condições e os meios para a sua execução, de acordo com sua

autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar no âmbito estadual e municipal.

Art. 7º - Os planos, programas e ações relativos à política de que trata esta lei

submeter-se-ão à avaliação e ao monitoramento periódicos, principalmente do

Conselho de Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas - Conedru -, objetivando

seu constante aperfeiçoamento.

Art. 8º - Na construção de unidade ou empreendimento habitacional de interesse

social urbano ou rural com recursos do Fundo Estadual de Habitação, implantar-se-á,

preferencialmente, sistema para aquecimento de água, por meio de energia solar, e

sistema de captação e aproveitamento de água pluvial.

Art. 9º - Os andares térreos dos empreendimentos verticais de habitação de

interesse social construídos pelo Estado por meio de programa habitacional serão,

preferencialmente, destinados a pessoas idosas ou pessoas com deficiência que lhes

dificulte a locomoção, desde que estejam regularmente inscritas e preencham as

demais condições estabelecidas no programa.

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se aos mutuários que comprovarem

ter sob sua guarda pessoa nas condições descritas.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa idosa aquela que tenha idade

igual ou superior a sessenta anos.

§ 3º - Os empreendimentos de habitação de interesse social destinarão:

I - um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do número de unidades a

pessoas idosas ou com deficiência.

II - um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) a mulheres chefes de família.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela cria a Agência

Reguladora de Águas e Saneamento do Estado de Minas Gerais – Aras-MG – e dá

outras providências.

Aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 8, vem agora o projeto a esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos do art. 188 do Regimento

Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A Aras-MG, agora denominada Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae –, terá por

finalidade regular e fiscalizar a prestação e a comercialização dos serviços públicos

de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado.

Autarquia sob regime especial vinculada à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –, a agência terá sede na

Capital do Estado e prazo de duração indeterminado.

A natureza de autarquia especial decorre não só da autonomia administrativa,

financeira, técnica e patrimonial da entidade, mas da estabilidade parcial do mandato

de seus dirigentes. Essa forma de organização da agência encontra paralelo na

administração federal, como é o caso da Agência Nacional de Telecomunicações –

Anatel – e da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

A ampliação da autonomia gerencial da entidade serve para zelar por sua

neutralidade, dando-lhe condições de tomar decisões de caráter eminentemente

técnico. Os órgãos e entidades governamentais muitas vezes devem assumir

determinadas responsabilidades que só mesmo com o passar do tempo haverão de

se revelar acertadas e benéficas aos interesses sociais.

A proposta passou por significativos aperfeiçoamentos. Foram apresentadas

inúmeras emendas e substitutivos, muitos dos quais incorporados ao Substitutivo nº

8, texto aprovado em 1º turno.

Além da mudança no nome da agência, destacam-se, entre outras medidas, a

definição mais precisa do raio de atuação da agência, com a preocupação de se
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respeitar a autonomia dos Municípios para aderirem à regulação exercida, o

aperfeiçoamento das normas relativas aos seus dirigentes, a criação de conselho

consultivo e a ampliação das possibilidades de participação popular em seus

procedimentos administrativos. Também as normas referentes à política tarifária dos

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário passaram por revisão

consistente, tendo sido criadas importantes regras de proteção aos usuários de tais

serviços.

O Governador do Estado encaminhou a Mensagem nº 379, de 1º/7/2009, com o

intuito de acrescer conteúdo ao projeto, de modo a criar funções gratificadas que

serão ocupadas por servidores detentores de cargo de provimento efetivo. Tais

servidores, segundo informou o Governador, prestarão assessoramento técnico ou

especializado à agência, na coordenação de atividades, projetos, programas e

equipes de trabalho.

Ainda de acordo com o Chefe do Poder Executivo, a criação de tais funções

gratificadas “observa o disposto no art. 19 da Lei Complementar nº 101, 4 de maio de

2000”, Lei de Responsabilidade Fiscal, regra esta que trata dos limites de despesa

com pessoal.

Tendo em vista que a sugestão dada pelo Governador contribuirá para a melhor

organização dos trabalhos da agência, entendemos por bem absorvê-la na forma de

emenda ao vencido, com alguns acertos de redação.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.186/2009 na forma do vencido, com a seguinte Emenda nº 1 ao vencido.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos §§1º e 4º do art. 23 do vencido a seguinte redação e acrescente-se ao

item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, a que se

refere o Anexo II do vencido, na coluna referente ao FGI-unitário, o quantitativo

“125,02”:

“Art. 23 – (...)

§ 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 os quantitativos de DAI-
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unitário e de FGI-unitário destinados à Arsae-MG.

(...)

§ 4° – A identificação e a forma de recrutamento do s cargos, bem como a

identificação e a destinação das funções gratificadas de que trata este artigo serão

definidas em regulamento.”.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2009.

Ivair Nogueira, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Domingos Sávio - Elmiro

Nascimento -  Wander Borges - Padre João (voto contrário)

PROJETO DE LEI Nº 3.186/2009

(REDAÇÃO DO VENCIDO)

Estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário e cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 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;
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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;

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, diretamente ou por instrumento de divulgação adequado, de

acidentes ocorridos no sistema que afetem a prestação regular dos serviços, com

indicação dos períodos e alterações previstos e das medidas mitigadoras adotadas;

III – recorrer ao órgão ou à entidade responsável pela fiscalização dos serviços, no

caso de não atendimento ou de atendimento inadequado de suas reclamações por

parte do prestador de serviços.

§ 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
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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.

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, em 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
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de água e de esgotamento sanitário dependem de autorização expressa do Município

ou do consórcio público.

§ 2º – A autorização prevista no § 1º deste artigo 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;

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 da Política Estadual de Saneamento Básico e do

Plano Estadual de Saneamento Básico e supervisionar sua implementação;

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
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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

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 (cem mil) - 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 dos serviços, à conservação dos bens consignados para a

prestação, à universalização do atendimento e à eficiência dos custos;

II – elaborar e apresentar à Arsae-MG Plano de Exploração dos Serviços, definindo

as estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para

investimento;

III – resguardar o direito dos usuários à prestação adequada do serviço;

IV – atender aos usuários em conformidade com padrões de sociabilidade e

eficiência, prestar-lhes as informações solicitadas e tomar as providências cabíveis no
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seu âmbito de atuação;

V – oferecer, gratuitamente, serviço específico, por meio presencial e telefônico ou

por outro meio que se fizer necessário, para o eficiente e fácil atendimento das

reclamações dos usuários;

VI – apresentar à Arsae-MG, na forma e na periodicidade definidas pela entidade,

relatório das reclamações dos usuários e manter os respectivos registros à disposição

da Arsae-MG;

VII – cumprir as normas regulamentares emitidas pela Arsae-MG, inclusive quanto

ao atendimento ao usuário;

VIII – realizar os investimentos necessários para a execução dos planos de

expansão, a manutenção dos sistemas e a melhoria da qualidade da prestação dos

serviços, nos termos da legislação aplicável;

IX – publicar, na periodicidade e na forma definidas pela Arsae-MG, informações

gerais e específicas sobre a prestação e a qualidade dos serviços, as ocorrências

operacionais relevantes, os investimentos realizados e outras informações que se

fizerem necessárias;

X – atender aos pedidos formulados pela Arsae-MG de informações e de

esclarecimentos sobre aspectos relacionados à prestação dos serviços;

XI – promover as medidas necessárias para a ligação dos domicílios e

estabelecimentos à rede de água e de esgoto, a medição dos volumes consumidos e

o faturamento dos serviços prestados, nos termos das normas aplicáveis;

XII – propor à Arsae-MG mudanças e ajustes no Plano de Exploração dos Serviços,

com base na experiência em operação dos sistemas e nas tendências verificadas na

expansão física e demográfica de sua área de atuação;

XIII – fiscalizar as instalações e formas de utilização dos serviços pelos usuários,

orientando-os no caso de mudanças e aplicando as sanções cabíveis;

XIV – cobrar dos usuários pela prestação dos serviços, aplicando aos inadimplentes

as sanções cabíveis.

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.
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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

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 co ntendo a autorização para o
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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°, deste artigo , observado o disposto nos arts. 37

e 39 da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2 007, serão compensadas 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.

§ 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 de 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 o imóvel do consumidor.

Art. 11 – É vedado incluir na tarifa dos serviços de que trata esta lei o valor relativo
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ao serviço de esgotamento sanitário cuja rede não esteja em funcionamento e

disponível para o imóvel do consumidor.

Parágrafo único – Caso o serviço a que se refere o “caput”, deste artigo 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

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°

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).

§ 7° – Os débitos relativos à TFAS poderão ser parc elados de acordo com os
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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

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;
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V – uma Ouvidoria;

VI – um Conselho Consultivo de Regulação.

§ 1° – 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.

§ 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

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" deste  artigo, os membros 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;
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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, eentre 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,

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

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, os 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:
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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;

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° – Equipara-se, para fins remuneratórios, o car go 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
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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

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 dA 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.



____________________________________________________________________________
423

§ 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 tarifa, definido com observância do

disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, será publicado em resolução da Arsae-MG, com

antecedência mínima de trinta dias em relação à 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

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/economia1;
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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 a 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.

ANEXO II

(a que se refere o art. 23 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  janeiro de 2007)

IV.1 – QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

* - O quadro 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 3.7.2009.

ANEXO III

(a que se referem os arts. 23 e 24 da Lei n° ..., d e ... de ... 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
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Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG

V.34.1 CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quadro contendo os cargos em comissão da administração superior foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 3.7.2009.

V.34.2 QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – DAI

* - O quadro contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão do

Grupo de Direção e Assessoramento - DAI -, foi publicado no “Diário do Legislativo”

de 3.7.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.188 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.188/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que altera a

Lei n° 16.080, de 26 de abril de 2006, que autoriza  o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., destinada à execução do Programa

de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários no Vale do Rio Doce, 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° 3.188/2009

Acrescenta incisos ao art. 3° da Lei n° 16.080, de 26 de abril de 2006, que autoriza

o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A.,

destinada à execução do Programa de Melhoria de Ligações e Acessos Rodoviários

no Vale do Rio Doce.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei n° 16.080, de 26 de abril de 2006, os

seguintes incisos:

“Art. 3° - (...)

III - participações acionárias que o Estado detenha junto às empresas não
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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. 9° da Lei n°  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 minerais em território

mineiro, respeitados os limites estabelecidos na Resolução n° 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.226 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.226/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina 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° 3.226/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Arantina imóvel
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com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado naquele Município,

registrado sob o n° 7.357, a fls. 228 do Livro 3-G,  no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Andrelândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

órgãos municipais e ao desenvolvimento de atividades sociais.

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, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.247 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.247/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Formiga e Região –

Apifor –, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.247/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Formiga e Região –

Apifor –, com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Apicultores de

Formiga e Região – Apifor –, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas Fabiano - Ronaldo

Magalhães.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Weliton Prado

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

Registro de presença - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.493 e 3.494/2009 -

Requerimentos nºs 4.148 a 4.155/2009 - Comunicações: Comunicações dos

Deputados Doutor Viana e Duarte Bechir - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Duarte Bechir, Juninho Araújo, Wander Borges, Getúlio Neiva e Fábio

Avelar; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura -

Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz

- Domingos Sávio - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Padre

João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter

Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença

O Deputado Doutor Viana - A Presidência registra, com muita alegria, a presença

em Plenário da Deputada Federal Luíza Erundina, ex-Prefeita de São Paulo. É uma

alegria muito grande para todos nós tê-la em nosso meio. Sinta-se em casa. É com

enorme alegria, também, que a Presidência registra a presença, nas galerias, dos

Vereadores de Águas Formosas: Elvis Lima, Presidente da Câmara; Luís Rogério,

também conhecido como Rogerinho do Caminhão; e Du Carroceiro. Espero que os

três tenham muito êxito na missão de representar o povo de Águas Formosas.A

Presidência anuncia que ontem aniversariaram dois Deputados que ocupam o cargo

de Secretário de Estado, o Deputado Dilzon Melo, Secretário da Sedru, e o Deputado

Agostinho Patrus Filho, Secretário de Desenvolvimento Social, e também a ex-

Deputada Maria Olívia. Como não teremos reunião amanhã, a Presidência já anuncia

o aniversário do Deputado Rômulo Veneroso.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Apenas para assessorar V. Exa. nos trabalhos

da Mesa, quero anunciar, com muita alegria, a presença de três Vereadores de

Teófilo Otôni, em visita a esta Assembleia: Paulo Alecrim, do PDT, que está na

antessala do Plenário; Sargento João Bosco, do PT; e Renan Pereira, mais

conhecido como Rena Detetive, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni.

Apenas para assessorar V. Exa., faço o registro da presença desses ilustres

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

PROJETO DE LEI N° 3.493/2009

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social - Afas,

com sede no Município de Mar de Espanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Assistência Social - Afas -, com sede no Município de Mar de Espanha.

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

Sala das Reuniões, 2 de julho de 2009.

Braulio Braz

Justificação: A Associação Filantrópica de Assistência Social - Afas - não tem fins

lucrativos e atua na área de assistência social, promovendo a educação e a cultura,

defendendo a saúde, prestando assistência médica e odontológica a pessoas

carentes, amparando a coletividade e incentivando o lazer.

A entidade realiza construções em geral, reforma e amplia moradias destinadas à

população de baixa renda e contribui para melhorias urbanas em saneamento básico,

galerias pluviais, calçamento, iluminação pública, áreas de lazer, etc. Além disso,

distribui cestas básicas, agasalhos, remédios e outros materiais para subsistência dos

necessitados.

Sendo meritório e socialmente relevante o seu trabalho, contamos com a anuência

dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.494/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Tribuna, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Tribuna, com sede no Município de Ipatinga.

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

Rosângela Reis

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais da Tribuna é uma entidade civil

de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 19/4/2006.

Tem como finalidade a prestação de serviços que possam contribuir para a

racionalização das explorações agropecuárias, promovendo o desenvolvimento

comunitário através da realização de obras e melhoramentos nas áreas de saúde,

educação, agricultura, esporte e lazer. A documentação apresentada atesta o

atendimento aos requisitos legais. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.148/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sra. Galdina de Souza Arrais por sua eleição como

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Contagem. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 4.149/2009, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais,

extensivo a todos os membros da Diretoria e associados da entidade, pelo Dia do

Engenheiro Florestal. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 4.150/2009, do Deputado Padre João, em que solicita seja formulada

manifestação de repúdio ao Sr. Roberto Carlos de Oliveira, Juiz da 9ª Vara da Justiça

Federal de Goiás, por sua decisão de extinguir um curso de Direito ministrado pela

Universidade Federal de Goiás em cooperação técnica com o Incra, destinado a filhos

de assentados por programa de reforma agrária em Goiás.

Nº 4.151/2009, do Deputado Doutor Rinaldo, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração por seus 80 anos

de fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 4.152/2009, da Comissão de Cultura, em que solicita seja encaminhado ao
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Presidente da TV Minas pedido de providências para realizar a transmissão do

Festivale 2009. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.153/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Delegado responsável pela apuração da morte do jovem conhecido

como Ipatinga, ocorrida no Morro da Pitimba, em Divinópolis, pedido de providência

com vistas à agilidade na apuração do caso.

Nº 4.154/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente-Geral da Polícia Civil pedido de providências para

a designação de uma equipe especializada para apurar a morte do filho da Sra.

Cleunice Gonçalves da Cruz Alves, ocorrido no Morro da Pitimba, em Divinópolis. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.155/2009, dos Deputados Doutor Viana e José Henrique, em que solicitam

seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Chrispim Jacques Bias

Fortes (Biasinho), ex-Deputado Estadual e Federal, ocorrido em 1º/7/2009, em

Barbacena. (- À Comissão de Administração Pública.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Doutor Viana e

Duarte Bechir.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, Sras. e

Srs. Deputados, gostaria inicialmente de agradecer a Deus a oportunidade que me

propiciou de fazer parte desta honrosa Casa, do Parlamento mineiro. Gostaria de

agradecer aos meus pais: à minha querida mamãe, D. Luzia, professora do Estado, a

educação, o trato da infância; e ao meu saudoso pai, Nacib Bechir, já falecido,

funcionário público da MinasCaixa. Deus me permitiu participar dessa família humilde,

em que fomos criados com muito carinho, com princípios morais e religiosos,

principalmente. Quero também cumprimentar a minha esposa Dorilene e as minhas

filhas Fabiana e Fernanda. Somos uma família pequena e unida, graças a Deus, com

uma convivência muito prazerosa.

Quero, neste momento histórico para minha querida Campo Belo, para minha
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região, falar pela primeira vez, por meio da TV Assembleia, canal democrático que

propicia aos eleitores de nossa imensa Minas Gerais conhecer o trabalho do

Parlamento mineiro.

Na reunião ordinária da última terça-feira, quando aqui se discutiu a formação da

agência, foi dito que estaríamos aumentando o valor da água nos Municípios em que

a detentora da manutenção é a Copasa, em vez de formar a agência. Da mesma

forma que foi solicitado a muitos aqui, nesta semana, que dessem explicações,

gostaria, Sr. Presidente, de dizer, com toda convicção, que o Parlamento mineiro é

tão grande quanto a história de Minas Gerais.

Em Minas Gerais, de reconhecida tradição política no País, que deu tantos filhos

importantes que contribuíram com sua história, não podemos deixar acontecer fatos

lamentáveis como o que ocorreu na reunião para a primeira votação da formação da

agência. Em momento algum foi dito entre nós, da Casa, que aumentaríamos a tarifa

da água da Copasa. Aos questionamentos que tenho recebido da minha cidade e das

cidades vizinhas onde também se dá a manutenção pela empresa - Cristais, Cana

Verde, Santana do Jacaré e Candeias - tenho respondido, por emissoras de rádio e

dirigindo-me aos Prefeitos e Vereadores amigos, que o que foi afirmado aqui - sem

citar nome de nenhum parlamentar - quanto ao aumento da água é balela, é mentira.

Já estamos no dia 2 de julho, faltando pouco mais de um ano para a eleição, no ano

que vem, quando, aí sim, estaremos no palco ou no palanque - segundo a vontade de

cada um -, podendo levar a nossa mensagem aos eleitores da forma que melhor nos

convier.

Também gostaria de dizer a esta Casa e a todo o Estado, especialmente a Campo

Belo, que na manhã desta sexta-feira, dia 3, será lançada a pedra fundamental do

serviço de hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, de

Campo Belo. Esse é um serviço que falta à nossa cidade e região, mas, com o

lançamento dessa pedra fundamental, daremos início a essa obra que certamente

trará mais conforto e dignidade ao povo da nossa microrregião. Hoje, o povo de

Campo Belo, Aguanil, Cristais, Candeias, Santana, São Francisco e Cana Verde é

atendido na cidade de Lavras, que dista aproximadamente 70km de Campo Belo. Os

companheiros médicos sabem do transtorno que é para um paciente de hemodiálise
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deixar a sua cidade e viajar de “van”, de Kombi ou de ônibus para fazer o tratamento

a cerca de 70km de distância, como acontece com os pacientes de Campo Belo e

região. Mas amanhã, em Campo Belo, daremos início à construção do serviço de

hemodiálise, que atenderá também aos Municípios vizinhos.

Por fim, quero dizer que, entre as atividades de que participei na minha vida -

lembrando que iniciei a vida pública como Vereador em Campo Belo e, logo no

primeiro mandato, assumi, com muito orgulho, a Presidência da Casa, no biênio

1993-1994 -, assumi, no ano passado, a diretoria financeira e administrativa da

Casemg, onde tive oportunidade de conviver com a Presidente, Dra. Danuza Bias

Fortes. Foi ela que dirigiu os destinos da Casemg até o final do ano passado, quando

deixou os trabalhos para assumir a Prefeitura Municipal da nossa tão querida e

respeitada Barbacena. A ex-Presidente da Casemg, hoje Prefeita, recebeu ontem a

triste notícia de que, infelizmente, seu pai, que já estava em tratamento, veio a

falecer. Ex-membro do Parlamento mineiro, o ex-Deputado Chrispim Jacques Bias

Fortes teve oportunidade de demonstrar o seu trabalho nesta Casa, recebendo de

todo o povo mineiro o reconhecimento de cidadão exemplar e político honrado que

era.

Assim, gostaria neste momento de evocar tão somente uma passagem da vida do

ex-Deputado Chrispim Jacques Bias Fortes, pai da atual Prefeita de Barbacena e ex-

Presidente da Casemg, Dra. Danusa Bias Fortes. Em 1950, o Biazinho, como era

carinhosamente conhecido, disputou sua primeira eleição para Deputado Federal

elegendo-se com expressiva votação, e se reelegeu por mais sete legislaturas.

Ou seja, foi um Deputado que brilhou no Parlamento Federal, deixou sua história

consagrada e merece o reconhecimento de todos nós, nesta Casa. Em 1958, casou-

se com Cléa Bias Fortes, falecida há dois anos, com quem teve três filhos: Isabella, a

companheira Danuza, da Casemg, e Jaquito, falecido em decorrência de um acidente

em 1965.

Em sua longa vida pública, Biazinho ocupou vários e importantes cargos. Foi

Secretário de Segurança Pública nos governos de Israel Pinheiro, Tancredo Neves e

Hélio Garcia. Foi Secretário de Obras Públicas no governo de Aureliano Chaves e

Líder da Bancada mineira do ex-PSD, ex-Arena e ex-PDS. Exerceu a Presidência do
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PDS mineiro e candidatou-se a Vice-Governador de Minas em 1982, com Eliseu

Resende. No governo de Newton Cardoso, foi seu principal assessor no Palácio dos

Despachos. Foi Presidente da Empresa Seguradora da Caixa Econômica Federal.

Como Deputado Federal, trouxe para Minas, em especial para a região de

Barbacena, importantes investimentos, o que possibilitou a construção da estação de

tratamento de águas do Bairro Cruz das Almas. No episódio que culminou com a

eleição de Tancredo Neves para a Presidência da República, Biazinho teve

importante participação nas convenções, pois como Presidente do PDS, era o elo

entre seu partido e nosso saudoso Trancredo Neves.

Por falar em Tancredo Neves, chego a esta Casa em momento ímpar da sua

história, quando vemos pelo Brasil inúmeras Assembleias e Câmaras Municipais em

constante trabalho legislativo, em busca da verdade. Tirando a inoperância de

governos e Prefeitos, temos, em Minas Gerais, um Governador que é exemplo para

todo o Brasil. Um Governador que causa inveja em muitos partidos do País. Aécio

não é só um político vencedor, mais do que isso, já está fazendo história no governo

de Minas. Minas Gerais, a despeito dos outros Estados, tem enfrentado a crise

econômica com instrumentos criados pelo Governador. Ao ocupar o governo no

mandato anterior, fez o choque de gestão, demonstrou crescimento da receita e

controle da despesa. Em muitos Estados da Federação, a vida pública ainda não

ensinou isso, mas o Governador de Minas tem levado, por meio de suas

apresentações e participações em boa parte do Brasil, esse conhecimento e o avanço

de Minas, sendo exemplo para toda a Nação, quiçá para o mundo.

Falava em nosso saudoso ex-Presidente Tancredo Neves, sempre eterno, em

conversa com nosso querido Walter Tosta, com quem congratulo-me pela simpatia e

exemplo de vida, pois foi um menino de família pobre, vendia balas em sinal de

trânsito, ocupou por duas vezes a cadeira de Vereador na Câmara Municipal e hoje é

Deputado Estadual. Seu exemplo de vida serve para todo o Estado de Minas Gerais e

para todo o Brasil, visto que é um homem vencedor, simples, humilde e competente.

Para terminar minhas breves palavras, rendo minhas homenagens a todos os

Deputados e Deputadas deste Parlamento. Chego aqui com muita humildade,

evocando Deus para que Ele seja minha luz e meu guia nas minhas decisões. E,
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mais do que isso, chego pedindo aos companheiros que me ajudem a fazer um

trabalho bem feito, como o faz a Casa Legislativa de Minas Gerais, que tem orgulho

de mostrar seu trabalho para todo o País. Quero ser companheiro, amigo, leal e

participativo. Trago experiência como Prefeito da minha querida Campo Belo, como

Vereador e Presidente da Câmara Municipal. Neste momento, saúdo a todos os

companheiros.

Em especial, quero deixar o meu abraço carinhoso à minha região de Campo Belo

e às cidades circunvizinhas, que, já há muitos anos, sonhavam ter aqui seu

representante e, como um todo, aliar-se aos companheiros do nosso bravo Sul de

Minas, que hoje tem uma pequena liderança nesta Casa. Somos apenas sete

Deputados. Que nos unamos em busca das melhoras para a região e que sejamos

úteis à saúde e ao trabalho, pois tenho certeza de que um Governador como o nosso

olha com carinho para a nossa região se formos organizados.

O meu muito obrigado pela oportunidade, o meu abraço carinhoso à minha querida

Campo Belo e região e obrigado pela compreensão das Sras. e dos Srs. Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Juninho Araújo.

O Deputado Juninho Araújo - Sr. Presidente, caros colegas, o que me traz a esta

tribuna, infelizmente, é mais uma tragédia da BR-381, Deputado Wander Borges, nós

que estamos na Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381. Hoje, pela

manhã, houve mais um acidente fatal, com duas vítimas. Um homem de 33 anos e

uma criança de 8 faleceram num acidente próximo a Nova União. E continuamos nos

perguntando até quando continuará esse absurdo da BR-381, uma rodovia que tinha

tudo para ser da vida, do progresso, que é tão importante para nosso país e,

infelizmente, continua sendo palco das mais violentas tragédias a que podemos

assistir.

Daqui a pouco terei que passar por essa estrada, pois irei ao Vale do Aço encontrar

minha família, e imagino o que a minha esposa e filhos ficam pensando: “Será que o

Juninho chegará de carro ou num caixão?”. É uma pergunta que temos de fazer a nós

mesmos. Quando lembro meus filhos, que deixo em casa quando venho para Belo
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Horizonte fazer nosso trabalho na Assembleia, faço-me essa pergunta também,

porque não tenho horário. Muitas vezes, vou à noite, de madrugada, nos horários de

pico, e essa estrada não oferece nenhuma segurança.

Ficamos realmente tristes com a atitude do governo federal. Já há um projeto, e o

governo já está falando em nova alternativa. Falam em cobrar pedágio antes de

duplicar a estrada, mas, Deputado Wander Borges, nada resolverá, a não ser a

duplicação. Não acredito que colocar mais radares ou tomar alguma medida paliativa

irá resolver. Quem passa pela BR-381 diariamente, como fazemos, sabe que a única

opção é a duplicação.

Em 2007, nós, da Comissão de Transportes, estivemos em Brasília com o Ministro

Alfredo Nascimento, que garantiu os recursos do PAC para essa obra de duplicação

sem o pedágio. E ficou só na conversa. Já vieram com nova alternativa de cobrar

pedágio antes da duplicação. Estamos sendo enrolados pelo governo federal, não

temos solução a esse respeito, e estamos aqui, Deputado Wander Borges, cobrando,

mais uma vez, do governo federal e perguntando até quando continuaremos

assistindo a essas tragédias com nossas famílias.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Juninho Araújo, parabenizo-o

pelo seu pronunciamento, haja vista que essa luta que começamos no ano passado

não pode ter fim. O fim é a melhora da rodovia que nos leva ao Vale do Aço até

Governador Valadares.

Na semana passada, vim de Teófilo Otôni, passei por Governador Valadares e,

automaticamente, peguei a BR-381, e havia sete acidentes. Hoje, pela manhã, mais

duas mortes.

Deputado Duarte Bechir, ficamos pensando na história que V. Exa. estava

contando. Mesmo diante das necessidades, há muitas pessoas dizendo que não

querem passar pela BR-381. Tenho evitado o máximo de compromisso naquela

região. Quando o faço, faço-o de uma vez só, pois é uma exposição muito forte e

grande. Para duplicá-la, são necessários R$2.000.000.000,00. Outro dia, em Brasília,

com o PAC Drenagem, foram distribuídos R$4.300.000.000,00. Sabe-se que são

praticamente 900km de rodovia e que, além disso, essa é a rodovia do

desenvolvimento da Região Sudeste e movimenta um percentual expressivo da
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economia de Minas. Portanto, é preciso realmente fazer a duplicação. Não temos

dúvida alguma, Deputado Juninho, de que temos de continuar, tendo em vista o

processo político e o grau de legalidade e de atos administrativos e de gestão que

temos de construir para alcançarmos uma obra. Nessa caminhada, se Deus assim o

permitir, em 2011 ou 2012, com a boa-vontade de todos, teremos obras. Esse é um

grande desafio de todos nós. Estamos juntos nessa empreitada, Deputado.

O Deputado Juninho Araújo - Obrigado, Deputado Wander Borges, nosso

companheiro, pelo pronunciamento e pelo apoio. Até quando teremos de esperar o

governo Lula acordar diante dessa trágica realidade? Realmente, ficamos nessa

expectativa. Essa estrada liga Belo Horizonte ao Vale do Aço. Todos sabem do

crescimento do Vale do Aço. Sr. Presidente, essa é a única região metropolitana do

interior do Estado cujas cidades estão recebendo um grande investimento. A

Usiminas está duplicando a sua unidade no Vale do Aço, em Ipatinga. Contamos aqui

hoje com a presença do Sr. Humberto, Prefeito de Belo Oriente, que está se

desenvolvendo e receberá lá o aeroporto da Usiminas. A Cenibra está no Município

de Belo Oriente e duplicará a sua produção; e a Usiminas já está se preparando

também para duplicar a sua unidade. Tudo isso sofrerá um impacto calculado em

aproximadamente 200 novas carretas por dia na estrada, Deputado Wander Borges.

Não sei o que será feito. Realmente, essa estrada está entrando em colapso. É uma

pena que, mais uma vez, tenhamos de vir a esta tribuna para falar e cobrar do

governo federal, que garantiu o recurso para essa duplicação na faixa de

R$2.000.000.000,00, conforme disse o Deputado Wander Borges, mas agora está

tentando fugir e adiando esse compromisso. Enquanto o adia, mais pessoas estão

morrendo, mais vidas estão se perdendo. É lamentável, mas temos de cumprir o

nosso papel de fazer essa denúncia e entrar em luto com essas famílias que hoje

perderam seus parentes nessa estrada criminosa e assassina. Continuaremos aqui

brigando e debatendo esse assunto.

Hoje o Prefeito de Belo Oriente está na Assembleia, nos visitando. Gostaria de

parabenizar essa cidade, que está crescendo muito, localizada na região do Vale do

Aço, e, conforme disse, recebendo um investimento do aeroporto da Usiminas, o

gasoduto e a duplicação da Cenibra. Ele está batalhando pela cidade. Ontem tivemos
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um encontro importantíssimo com o Desembargador Sérgio Resende, Presidente do

Tribunal de Justiça, o Prefeito e toda a comunidade, buscando a instalação da

comarca desse Município. Isso é importantíssimo. A comarca foi criada há 16 anos,

mas a sua instalação não foi feita. Buscando os anseios da comunidade, o Prefeito

está aqui cobrando a instalação. Tenho a certeza de que conseguirá, com o apoio

desta Casa. Ontem estivemos lá em comissão com cinco Deputados e continuamos

cobrando. Acredito muito que o Tribunal instalará a Comarca de Belo Oriente, que

será muito importante para toda a região do Vale do Aço.

No mais estamos aguardando providências, junto à Comissão de Transporte e à

Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381, enquanto cobramos do

governo federal que faça como o governo de Minas. As obras prometidas pelo

Governador estão em franco avanço. Viajamos para o interior e já podemos ver que

as estradas, que anteriormente eram só poeira e barro, hoje estão asfaltadas. Os

compromissos do governo estadual estão sendo cumpridos, Deputado Ademir Lucas.

No entanto, em se tratando da responsabilidade do governo federal... A BR- 381, hoje

pela manhã, na região de Nova União, matou mais duas pessoas. Até quando

assistiremos a tragédias?

Sr. Presidente, esta é a minha fala. Estamos de luto com essas famílias que

perdem seus parentes queridos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Cumprimento o Sr. Presidente, os nobres Deputados,

as senhoras e os senhores. Deputado Juninho Araújo, inicialmente volto à questão da

BR-381 para dizer que só obteremos êxito, se o conjunto da sociedade, sobretudo

aqueles que transitam e moram ao longo da rodovia, bem como os transportadores e

os usuários de ônibus, se organizarem, para continuarmos com nossas

manifestações, que ocorrem todo dia 13, quando promovemos, em alguns trechos,

uma paralisação. Eu me manifesto próximo a Sabará, no trevo da cidade de Caeté,

onde houve o acidente com aquelas pessoas da faculdade, que estavam voltando

para suas casas.

Esse ato, que anteriormente visava a incomodar, passa, agora, a ser simbólico para

demonstrar nossa indignação, no que se refere à falta de infraestrutura da BR-381.
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Obviamente algumas obras foram realizadas como, por exemplo, no trecho entre

Ipatinga e Governador Valadares, onde estão fazendo um recapeamento asfáltico.

Desse trecho até Belo Horizonte repintaram as faixas de sinalização, o que não é

suficiente. Entendemos que, para aquele local, a única solução é a duplicação.

Temos de nos preparar ao longo de 2009, 2010, 2011 e, quem sabe?, 2012, para o

início das obras. Se não o fizermos - não sabemos o que haverá, pois o futuro a Deus

pertence -, teremos de sensibilizar todo o conjunto da sociedade a estar presente

nesses movimentos, quando manifestaremos nossa indignação, a fim de que essa

rodovia seja melhorada.

Concedo aparte ao Deputado Vanderlei Jangrossi. Posteriormente, concederei a

palavra ao Deputado Ademir Lucas, ex-Prefeito da cidade de Contagem. Ele foi um

grande Prefeito desse Município.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte)* - Deputado Wander Borges,

parabenizo V. Exa. por mais uma vez falar sobre a BR-381. Sabemos que o modelo

de rodovia que temos aqui, em Minas Gerais, não é perfeito; aliás, é totalmente

imperfeito, até por causa de seu traçado cheio de curvas acentuadas, o que poderia

ser mudado.

Na verdade, além da duplicação, é necessário que se tenha a remodelação das

nossas rodovias, principalmente daquelas que estão em estado deplorável e em

situação muito complicada. No que diz respeito aos problemas das rodovias

estaduais, nosso Governador tem tentado resolvê-los, por meio de remodelagem e de

algumas benfeitorias, trazendo grandes melhorias aos usuários. Porém, infelizmente,

as rodovias federais, como a BR-381, ainda se encontram em má situação. Lançarei

mão do dito popular: “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Então,

vamos falar, vamos bater, até conseguirmos ver essa rodovia remodelada e

totalmente transformada, o que trará segurança ao povo de Minas Gerais.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Wander Borges, tanto V. Exa.

como o Deputado Juninho Araújo têm toda razão em destilarem desta tribuna a

revolta, a indignação e o protesto contra o estado em que se encontra a BR-381,

precisamente o trecho Belo Horizonte-Ipatinga, que tem causado, ao longo de sua

existência, vários acidentes com mortes e muitos feridos. Sou solidário com V. Exa. e
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gostaria de participar de seu discurso dizendo-lhe que, ao que me parece, a

prioridade não é bem-definida. V. Exa. também foi Prefeito e sabe que governar é

definir prioridades. O trecho que liga Ipatinga a Governador Valadares, convenhamos,

é o melhor da rodovia, o qual possui as maiores retas; trata-se de um trecho até

agradável para viajar. Tenho minhas dúvidas sobre ser prioritário começar as obras

da BR-381 por Governador Valadares. Ouvi também, há poucos dias, depois de uma

dessas manifestações que os senhores estão promovendo, que pretendem instalar

radares ao longo da rodovia. Com o radar, objetivam conseguir arrecadação, ou seja,

antes de começarem a obra, já querem arrecadar. Radar é para arrecadar! Duvido

muito de que as pessoas imprudentes conterão seus ímpetos por causa dos radares.

Muito mais importante que isso é a obra.

Gostaria de dizer que ainda tenho muitas dúvidas em relação à duplicação dessa

rodovia, visto que as curvas também serão duplicadas. O que tem de ser feito é um

novo traçado. O que provoca acidentes são aquelas curvas, que são mais de uma

centena daqui até João Monlevade. Se se duplica a rodovia, duplicam-se também as

curvas. Então, tenho dúvidas se essa medida realmente trará solução.

Em relação aos recursos, percebo que há dinheiro para tudo. Existe dinheiro para

dar aos empresários das indústrias automobilísticas - dizem que é para vender

carros, gerar empregos, mas, na verdade, o dinheiro está indo para as indústrias

automobilísticas multinacionais. Retira-se o IPI das Prefeituras e, com isso, ocorre o

desequilíbrio na arrecadação. Então, a redução do IPI é muito pior, pois, se querem

garantir emprego nas indústrias automobilísticas, estão causando desemprego no

País inteiro, pois estão tirando dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios. É

isso o que está acontecendo: atiram no que veem e acertam no que não veem. Da

mesma forma, estão retirando o IPI da linha branca - geladeira e fogão - para ajudar

esse setor, mas também retiram dinheiro das Prefeituras e com isso aumentam e

ampliam a situação de desequilíbrio nos Municípios. Ademais, não fazem as obras

necessárias. Essa obra daqui até João Monlevade e Ipatinga é extremamente

necessária.

Então, gostaria de me aliar a V. Exa. e ao Deputado Juninho Araújo e dizer que

gostei muito da data escolhida para o protesto, o dia 13. É bom que o povo de Minas
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e daquela região, que gosta muito de votar no 13, não se esqueça de que esse dia é

para lembrar aos responsáveis, que estão no governo, essas tragédias. Se Deus

quiser, iremos nos livrar do 13. O dia 13 é muito bom; vamos lembrar o 13 da

tragédia, e não o 13 da solução para o povo brasileiro.

O Deputado Wander Borges - O ideal é refazer o traçado geométrico da estrada,

haja vista que ela é antiga, tendo sido construída na época em que o número de

veículos era pequeno.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Gostaria, companheiro, de saudá-lo pelo

seu pronunciamento. Sei da brava luta que o companheiro tem e teve quando foi

Prefeito. Quero também cumprimentar o Deputado Ademir Lucas, pois também penso

que governar é estabelecer prioridades. A propósito da discussão, no próximo ano

teremos um pleito especializado do governo federal. Que, antes do pleito, esta Casa

adote como uma das responsabilidades para o governo que termina e para o que

começa a decisão exposta aqui por V. Exa. Moro no trecho da BR-381 que corta o

Sul; temos pista dupla até dentro de Belo Horizonte. Chego à Praça Raul Soares com

pista dupla, onde cabem três carros e um caminhão e onde há mais duas faixas para

veículos pesados.

Quero solidarizar-me com V. Exa. e com o Deputado Juninho Araújo, porque sei

que muitos empresários do ramo jornalístico vendem jornais e mais jornais que

exploram a desgraça da BR-381, no trecho citado por V. Exa.

O Deputado Wander Borges - Há de se ressaltar que, no trecho a que V. Exa. se

refere, os veículos pequenos pagam um pedágio da ordem de R$1,10. Ali,

praticamente não ocorrem acidentes.

O outro assunto que me trouxe aqui é o programa Poupança Jovem, do governo

estadual. Ele me chamou a atenção por ser extremamente interessante, pois

beneficia moças e rapazes que cursam o primeiro ano do segundo grau, ou seja, do

ensino médio. A cada 30 dias, são depositados numa conta-corrente vinculada

valores da ordem de R$100,00, corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC - ou por outro índice que o substituir, para que os alunos

participem efetivamente da vida escolar e sobretudo da vida comunitária.

Faço uma reflexão interessante: se voltarmos no tempo, lembraremos que tínhamos
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obrigação, perante os nossos pais, de estudar, frequentar a escola. O Getúlio, que é

um pouco mais velho do que este Deputado que vos fala, deve ter ido à escola

algumas vezes debaixo da vara de marmelo. Olhem a mudança de comportamento

que ocorre no seio da sociedade em que vivemos: 45 mil presos em Minas Gerais,

500 mil presos no Brasil, crescimento geométrico nas cadeias e penitenciárias, que

são habitadas principalmente por pessoas com idade entre 18 a 28 anos. Ou seja, o

número de jovens presos é bastante expressivo.

A conduta dos alunos participantes do programa deve ser norteada pelos seguintes

princípios: zelar e fazer cumprir as normas da escola e do programa; zelar pelo

desenvolvimento do centro de integração comunitária e prática de ações de interesse

coletivo; demonstrar esforço e determinação no desempenho das atividades de

classe e extracurriculares. Estas são: língua estrangeira, inclusão digital, atividades

culturais e esportivas e liderança comunitária, que é extremamente interessante. O

cadastro me chamou a atenção porque, na inserção comunitária social, perguntam se

o aluno participa de centro social, partido político, clube esportivo, sindicato, grupo

religioso, movimento estudantil, cooperativa, conselho, associação de moradores,

grupos culturais, associação de jovens e outros afins. Isso demonstra claramente

que, com essa ação, o governo tenta conduzir esses jovens a um modo diferente de

vida. E estamos falando de uma meninada da faixa de 16 anos, que, ao longo de

cada ano, terá, depositados em sua conta corrente, de forma intransferível, algo em

torno de R$1.000,00 por ciclo concluído, valor este corrigido pela poupança.

Estava vendo as multas que são impostas. Quando o estudante afirma querer

participar do programa, assina um termo de adesão; mas, se não quer, também

assina um termo de adesão. E os pais também são chamados, porque a escola é

hoje um sistema complicado. Muitos acham que é depósito de jovens e crianças.

Escola tem de ser prazerosa. As situações em que cabem advertências e às quais

estão sujeitos os alunos são: se for pego usando ou portando drogas, terá sua

avaliação refeita; se consumir bebida alcoólica; se agredir verbalmente o colega; se

cometer ato de vandalismo nas dependências da escola ou afins; se portar qualquer

tipo de arma, seja ela branca ou não; se descumprir aquilo que foi pactuado no termo

de adesão. Já estão sendo beneficiados quase 30 mil jovens no Estado em cidades
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como Teófilo Otôni, Governador Valadares, Ibirité, nossa vizinha Ribeirão das Neves

e Sabará. Parece-me que são oito ou nove cidades. Esse programa, realmente, é

extremamente bacana e inteligente. Foi idealizado pelo governo de Minas, tendo à

frente da Secretaria o nosso companheiro desta Casa Deputado Agostinho Patrús

Filho.

Com isso, acredito que recomeçamos a redesenhar o caminho. Isso ainda é pouco,

pois temos de voltar aos primeiros anos de vida, quando se começa a formar a

personalidade, entre 6 a 10 anos. Hoje já temos, por este país afora, moleque de 12

anos vendendo pedras de “crack”, que, com 12 segundos, chega ao cérebro dando

uma sensação de energia vital, de super-homem. Depois vem a depressão, quando o

viciado volta a consumir essa droga, que tem acabado com os nossos jovens pelo

Brasil afora. Mas esse exemplo de Minas Gerais é extremamente interessante. Não

podemos, pois, deixar de parabenizar o governo na pessoa do Governador Aécio

Neves, que tem feito esse esforço na mudança de comportamento da sociedade. Ao

finalizar, acho que fazer obra quando se têm recursos é mais fácil. OS Deputados

Getúlio e Paraca foram Prefeitos e sabem o que estou falando. Agora, mudar o

comportamento das pessoas talvez seja o maior desafio que esta Nação tem. Deixo

aqui, então, um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado pela

oportunidade.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Weliton Prado, caros

colegas Deputadas e Deputados. Apraz-me neste momento cumprimentar o

Deputado Wander Borges por suas duas perorações, primeiro falando sobre a BR-

381 e o absurdo que é iniciarem-se essas obras pelo trecho Valadares-Ipatinga,

quando o trecho que mata é o daqui para Monlevade e Ipatinga. Realmente,

comentava com o Deputado Doutor Viana que não corro mais esse risco, não posso

mais ir de carro, pois já tive muitos acidentes nas estradas e não quero arriscar a

minha vida; passo, portanto, a viajar de avião. Na verdade, o trecho Valadares-

Ipatinga é uma beleza, assim como o de Teófilo Otôni-Valadares não é tão ruim. Falta

acostamento aqui, pista dupla ali, terceira pista acolá. Um tratamento mais suave e
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mais barato poderia ser feito naqueles trechos, mas daqui para Monlevade é quase

suicídio andar nessa estrada.

A segunda parte do discurso do Deputado Wander Borges também é muito

importante quando fala no Minas Olímpica, um empreendimento iniciado em 2003,

com a ajuda do governo federal, que tirou a escada e deixou o governo de Minas

sozinho, mas o programa prossegue. Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que, na

semana passada, viajamos com o Ministro Hélio Costa. Fomos a Nanuque inaugurar

os novos prédios dos Correios. Lá há uma decisão de se implantarem mais dois

telecentros, um no Caic e outro na região central da cidade. Viajamos até a Serra dos

Aimorés para visitar o Prefeito Célio Pinto, vitimado por enfarte, mas que já se

encontra bem, já despachando. Passamos por Carlos Chagas. Temos rodado por

nossa região buscando as informações. De ontem para cá, uma emissora de rádio da

minha cidade tem apresentado como obra da Prefeitura de minha terra a realização

da estação de tratamento de esgoto.

Realmente, é uma obra concedida pela Prefeitura, mas vale lembrar que ela foi

concedida quando fui Prefeito, em 2004, num contrato. Os recursos que estão sendo

aplicados pelo governo do Estado para a estação de tratamento de esgoto de Teófilo

Otôni, da ordem de R$60.000.000,00, são recursos que foram negociados com o ex-

Prefeito, que era eu, e a Câmara de Vereadores levou dois anos para discutir esse

projeto. Além dessa, temos outra grande obra, que hoje está sendo prejudicada pelos

ambientalistas, que é a nova barragem de água da cidade, com investimento de mais

de R$50.000.000,00.

Vamos explicar à população de Minas Gerais, porque às vezes há muita crítica

pesada à Copasa, dizendo que ela não atende aqui, não atende ali; lá eu não tenho

nenhuma queixa, não. Em Teófilo Otôni a Copasa está trabalhando muito bem.

Estamos concluindo todos os interceptores de esgoto, ligamos bairros importantes,

como o Taquara e o São Benedito, que eram completamente desligados da cidade.

Vamos ter lá aproximadamente 95%, 98% de coleta e tratamento de esgoto, além de

fornecimento de água tratada, também em torno de 95%, 98%. Claro, a cidade

cresceu e é preciso que haja outro manancial para buscar reserva de água suficiente.

Então, estamos projetando, a Copasa estudou conosco uma nova barragem, que
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custará mais de R$50.000.000,00.

O que me estranha, meu caro Presidente, é que a Prefeitura da nossa terra, por

intermédio de uma emissora de rádio, todos os dias de manhã, às 7 horas, começa a

jogar mentiras dizendo que a obra é municipal, que o Município é que está fazendo,

“pegando barranco” em obra que não é da Prefeitura, “pegando barranco” na obra

que estamos fazendo, por intermédio do governo do Estado, de asfaltamento de

13km de estrada, da cidade até a penitenciária, até o presídio; enfim, “pegando

barranco” em todas as obras do Estado. Estamos lá iniciando as obras do Viva Vida,

um grande prédio para atendimento a mulheres, gestantes, lactantes, a seus maridos,

em relação a doenças sexualmente transmissíveis; um prédio de R$3.000.000,00.

Inauguramos agora uma maternidade no Hospital Santa Rosália. Já inauguramos um

novo prédio do Hospital Vera Cruz e já se liberaram, em nível estadual,

R$2.000.000,00 para compra de equipamentos para uma porta de entrada de

urgência e emergência, uma porta adequada, moderna, como as melhores do mundo.

Está se fazendo uma grande obra governamental em Teófilo Otôni. E

destacávamos isso na imprensa local por várias vezes, e agora é preciso que se

destaque para todo o Estado. Teófilo Otôni recebeu, em 2007, R$16.000.000,00; em

2008, R$14.000.000,00; este ano, R$5.000.000,00 até o mês passado e mais

R$2.000.000,00 liberados agora. Tudo para criar “uma senhora” estrutura de saúde

na região dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, uma vez que Teófilo Otôni é

cidade-polo dessa área inteira.

O que me estranha é o “barranco”, o famoso “barranco” de se comprar uma

emissora de rádio em que o repórter é funcionário da Prefeitura, o que é ilegal.

Portanto, é funcionário da rádio, da Prefeitura, e vai para a rádio dizer que a obra é

municipal, o que não é verdade. Então, estou aqui, calmamente, tentando explicar.

Claro que vou pedir cópia do DVD para passar na televisão, na minha cidade,

explicando de forma clara que esses convênios foram assinados em 2004, quando eu

era Prefeito, está lá a minha assinatura no contrato com a Copasa. Além disso, a

liberação dependeu de grandes negociações feitas aqui em Belo Horizonte com a

Copasa e até com interferência do próprio Governador do Estado. Por quê? Porque a

Prefeitura está inadimplente com a Copasa. Há quatro anos e meio a Prefeitura de
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Teófilo Otôni não paga as contas de água e esgoto à Copasa. A dívida já ultrapassou

R$11.000.000,00. Mas, mesmo assim, o Governador, que gosta do povo da nossa

cidade, da nossa região, passando até por cima de um preceito de que não se faz

obra onde há dívida - a Prefeitura está inadimplente com a Copasa -, decidiu liberar

os recursos, os financiamentos. Isso não é dinheiro de graça, não. O dinheiro de

graça é na Copanor; o dinheiro da Copasa é financiamento que se busca no BNDES,

na Caixa Econômica Federal ou até em organismos internacionais.

São mais de R$110.000.000,00 de investimentos da Copasa já iniciados em Teófilo

Otôni. A estação de tratamento de esgoto está sendo feita lá abaixo do Bairro Turma

37. Seria do lado do Friluz, mas pedimos para descer mais um pouquinho, porque

houve um crescimento na malha da cidade e é necessário atender aos outros bairros

que crescem agora.

De outra parte, a nossa barragem de água, prevista para prevenir o abastecimento

para os próximos 50 ou 100 anos, foi aprovada pela Supram. No entanto, a Fetaemg

entrou no assentamento de alguns colonos que desejaram ser reassentados e

apresentou recurso, alegando que estava em área de resquícios de mata atlântica.

Os outros simplesmente venderam suas terras da área que será inundada e

compraram casas na cidade. Curioso. Meu pai tinha uma fazendinha no mesmo lugar,

no Córrego São José, região que está sendo inundada, e eu ficava por lá andando a

cavalo, rodando por toda a região, e nunca vi uma árvore com mais de três metros de

altura. No entanto, dizem que a área é composta por resquícios de mata atlântica.

Isso é estranho. E por causa disso - e é o mais incrível -, a construção da barragem

não começou ainda porque a vila dos assentados não teve parecer favorável do Meio

Ambiente, desse mesmo Meio Ambiente que nos tem prejudicado tanto em relação à

produção florestal.

A Frente Parlamentar da Silvicultura está aqui se debatendo para tirar do controle

da Secretaria de Meio Ambiente a floresta plantada. Floresta plantada é a mesma

coisa que plantar couve, feijão, arroz. O que tem o meio ambiente a ver com plantio

de floresta, quando, na verdade, toda a região do Nordeste mineiro foi desflorestada e

está completamente arrasada e abandonada desde a década de 50? Até meados de

1965, todas as matas existentes na região do Vale do Jequitinhonha a Teófilo Otôni
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foram dizimadas. De 1960 a 1975, as outras matas existentes na região de Teófilo

Otôni em direção ao sul da Bahia e ao norte do Espírito Santo também

desapareceram, e é preciso reflorestá-las. Lá não há mata nativa. Há uma reserva da

Mata de Santana, da qual estamos cuidando há muito tempo. Os próprios fazendeiros

e o poder público de Teófilo Otôni não deixam que desflorestem aquela parte da mata

atlântica. Mas queria neste momento, Sr. Presidente, para dar margem e

possibilidade a algum companheiro de vir falar neste horário, encerrar a minha fala

esclarecendo de forma bastante sintética: a construção da estação de tratamento de

esgoto de Teófilo Otôni está sendo feita com recursos do governo do Estado de

Minas Gerais, da Copasa, recursos que negociei em 2004, cujo contrato foi assinado

por mim. Não é obra municipal. Preciso expor de forma clara também que a barragem

de água que será construída em Teófilo Otôni, cujas obras ainda não começaram em

função da existência do recurso da Fetaemg relativamente aos assentamentos, é

obra estadual, não é municipal. E que a estrada asfaltada que está sendo feita

ligando Teófilo Otôni à penitenciária agrícola e ao presídio também é obra estadual,

não é municipal. Que isso fique claro, independentemente das divergências político-

partidárias que tenhamos, não podemos aceitar que a mentira prevaleça sobre a

verdade. É preciso, neste momento, dizer de forma clara, como disse em Teófilo

Otôni em várias solenidades: é preciso agradecer ao Governador. É preciso

agradecer ao Dr. Aécio Neves, ao seu governo, a atenção especial dada a Teófilo

Otôni e à região do Mucuri e do Jequitinhonha. No meu jornalzinho de prestação de

contas da semana, mostro tudo que foi investido neste ano - e somente neste ano -

em Teófilo Otôni. Alguns Deputados podem até invejar, pois foram feitos

investimentos que beiram a R$200.000.000,00 na macrorregião de Teófilo Otôni. São

investimentos fortes que o governo do Estado tem feito na região, cumprindo

determinação do Governador. O Deputado Fábio Avelar esteve lá conosco

entregando ambulâncias para 89 Municípios. Nesse mesmo ato, 32 cidades

assinaram convênio para a construção de postos de saúde. Então, 32 Municípios

agradeceram ao governo do Estado porque, das 41 cidades incluídas no programa

Travessia, 32 são da nossa região. É preciso saber agradecer. Para clarear bem

aquilo que uma emissora de rádio da minha terra falou ontem, falou hoje e fala
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sempre que a obra é da Prefeitura, desmentir de forma cabal: a obra é estadual. E

repito, quantas vezes mentirem lá, eu esclarecerei aqui. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia, galeria, antes de iniciar a minha fala, com muita satisfação concedo

aparte ao Deputado Ademir Lucas, para que faça uma comunicação.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Sr. Presidente, a política de Minas ficou

mais empobrecida no dia de hoje. Nós perdemos, a um só tempo, o ex-Deputado

Federal Biazinho, Chrispim Jacques Bias Fortes, que por sete mandatos, se não me

engano, exerceu o cargo de Deputado Federal. Ele representou Minas Gerais com

muita probidade, muita correção e dignidade. Ele faleceu ontem, aos 86 anos de

idade. Era oriundo de uma família tradicional de Barbacena, que também nos deu um

Governador de Estado e homens públicos que muito contribuíram para a história

política de Minas Gerais. Biazinho foi uma das figuras com as quais eu convivi. Era

uma pessoa lhana, amena, de fino trato e muito preocupado com as questões de sua

região. Eu ainda era jovem quando o conheci, até por uma razão muito singular.

Oriundos do PSD, o traço de união que mantinha a amizade era a origem do PSD.

Depois que foram extintos e criados o MDB e a Arena, os partidos continuaram todos

amigos porque era a origem pessedista que os unia. Eu me refiro a Tancredo Neves,

Renato Azeredo e Biazinho, que moravam todos juntos, no mesmo apartamento, em

Brasília. Tinham aquela convivência fraterna, apesar de já no período militar

conviverem em partidos antagônicos, no bipartidarismo, com a Arena e o MDB.

O Biazinho nos deixa hoje. Tenho certeza de que a sua família sabe do seu

extraordinário legado, e o povo mineiro e brasileiro também, para o nosso povo,

sobretudo para o Estado de Minas Gerais. Lamento o seu passamento.

Outro fato a lamentar, o falecimento do Geraldo Valadão, muito novo. Morreu ontem

e está sendo enterrado neste momento, vítima daquela insidiosa doença cujo nome

nem gosto de falar. O Valadão era uma figura extremamente amiga, companheira e

solidária. Tudo o que se pedia a ele fazia, com aquela cara boa e o sorriso

permanente nos lábios. A um pedido da gente, ele era capaz de peregrinar a pé ou
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com o veículo que tivesse, ele andava com a pessoa o dia inteiro, mas voltava com a

questão resolvida. Foi um grande companheiro. Lamentavelmente, jovem ainda

faleceu. Quero deixar aqui consignado o nosso pesar pelo seu falecimento.

Geraldo Valadão, até os seus últimos dias de vida, até sua morte tão prematura,

recentemente estava exercendo o honroso cargo de Vice-Presidente da Fhemig, com

muita correção, probidade e dignidade. Agradeço ao Deputado Fábio Avelar a

concessão do espaço para pedir que se consigne em ata o pesar, em meu nome

pessoal e no da Bancada do PSDB, pelo falecimento, tanto do Biazinho quanto do

Geraldo Valadão, nosso grande companheiro que fazia parte da administração Aécio

Neves como Vice-Presidente da Fhemig. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Deputado Ademir Lucas, também gostaria de prestar a

nossa homenagem, a homenagem da Assembleia a essas duas pessoas que foram

marco na história de Minas Gerais: o Deputado Federal Biazinho e o nosso querido

amigo Valadão, assim carinhosamente chamado por todos nós. Acredito que cada

Deputado que esteve ou que ainda está aqui tem uma passagem interessante a

relatar sobre o nosso amigo Valadão.

Há poucos instantes, conversando com o Deputado Irani Barbosa, ele comentava

que, certa vez, precisou conseguir uma internação para uma pessoa ligada ao seu

gabinete e imediatamente recorreu ao amigo Valadão, que, mesmo acamado e

internado, resolveu o problema para o Deputado. Só depois de tudo resolvido é que o

Deputado veio a saber de sua internação. Esse é o Valadão, a pessoa de que todos

gostamos, e, com certeza, todos vamos sentir demais a sua falta, pelo trabalho que

sempre prestou ao povo mineiro e a todos nós, Deputados. Por isso, ao lado de V.

Exa., nesta Casa, que é a Casa do povo, a Casa em que ele sempre esteve presente,

também gostaria de prestar a ele a nossa homenagem.

Sr. Presidente, infelizmente, o tempo está para se esgotar, mas gostaria de informar

a todos que, na parte da manhã, por volta das 11 horas, aconteceu a aprovação, pela

Comissão de Administração Pública, do parecer do Deputado Lafayette de Andrada,

que será encaminhado, apreciado e votado por todos nós na terça-feira. Trata-se do

projeto que cria a agência de regulação do Estado de Minas Gerais. Uma agência - é

bom sempre salientar isso aqui - que se traduz numa exigência da legislação federal,
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mais precisamente da Lei nº 11.445, ou seja, numa imposição de criação, em todos

os Estados da Federação, dessa agência que será responsável pela regulação e pela

fiscalização de todo setor no Estado. É importante dizer que não se trata de agência

criada para fiscalizar a Copasa, como alguns companheiros sempre têm dito aqui,

nem tampouco criada para aumentar as contas de água da Copasa. É importante

dizer isso aqui. Aliás, durante a semana que se aproxima, teremos oportunidade de

debater essa questão profundamente, para não deixar dúvida nenhuma para a

população de Minas.

Volto a repetir, essa agência foi criada para regular não só a Copasa, pelo contrário,

ela representa muito mais que isso, visto que está sendo criada para regular todo o

setor de saneamento do Estado, isto é, as cidades que são operadas pela Copasa e

também as outras, cerca de duzentas e poucas, que não são operadas pela empresa

e que também têm o seu serviço de abastecimento de água, esgoto, drenagem e

resíduos sólidos. É um assunto polêmico, complexo, que vamos ter oportunidade de

debater aqui, para procurar, de uma vez por todas, esclarecer a população de Minas

sobre o que é, na realidade, essa agência.

Termino as minhas palavras agradecendo a todos a oportunidade.

Questão de Ordem

O Deputado Fábio Avelar - Como se pode ver, não há quórum para a continuação

dos nossos trabalhos, portanto peço a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - 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 especiais de logo mais, às 20

horas, e de amanhã, dia 3, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e
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os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, 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 Carlin Moura,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão. 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 3.999, 4.004, 4.005, 4.006 e 4.017/2009. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Gláucia

Brandão em que solicita seja realizado debate público com a finalidade de discutir a

situação atual e possíveis avanços do ensino de Educação Física nas redes

escolares pública e privada do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Gláucia Brandão.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlos Gomes, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e deliberar sobre proposições da Comissão e
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comunica o recebimento de ofício do Sr. José Fernando Coura, Presidente do

Sindiextra, publicado no “Diário do Legislativo” em 20/6/2009. 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 Carlos

Gomes em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

implantação do Micro Empreendedor Individual - MEI -, regulamentado pela Lei

Complementar Federal nº 128, de 2008, e as perpectivas de desenvolvimento para

esse setor. 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 julho de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Eros Biondini - Carlos Gomes - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.234/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.234/2009 pretende declarar de utilidade pública a Agência de

Desenvolvimento Econômico e Social de Abre-Campo, entidade de direito privado,

sem fins econômicos, que tem como finalidade integrar as ativiades das instituições

do terceiro setor existentes no Município e implementar a economia local.

Entre outras, desenvolve ações com as associações de bairro e de classe para

geração de emprego e renda; realiza treinamento, capacitação e atualização
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profissional; promove atividades nas áreas de meio ambiente, cultura, educação e

saúde; incentiva o trabalho voluntário; organiza debates, feiras, seminários,

congressos e similares, para proporcionar a troca de experiências, a construção de

parcerias e a busca de novos modelos de comércio, serviço, produção e

investimentos.

Diante da relevância de suas propostas de trabalho, acreditamos ser a instituição

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.234/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2009.

Walter Tosta, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/7/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Doutor Viana, notificando o falecimento do Sr. Geraldo Campos

Valadão, ocorrido em 1º/7/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Duarte Bechir, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Chrispim

Jacques Bias Fortes, ocorrido em 1º/7/2009, em Barbacena. (- 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. Álvaro Augusto Teixeira da Costa por sua posse no

cargo de Presidente do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados

(Requerimento nº 3.810/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com o Sr. Édison Zenóbio por ter sido designado Cabecel do

Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados (Requerimento nº

3.811/2009, do Deputado Ruy Muniz);

de aplauso à Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Uberaba -

AVCCU - pelos serviços prestados à comunidade (Requerimento nº 3.899/2009, do
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Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com o Sr. Cesar Romero pelo lançamento de sua biografia, no

livro "O Colunista", de Ivanir Yazbeck (Requerimento nº 3.931/2009, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Arnaldo Maciel Pinto por sua posse no cargo de

Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 3.951/2009, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com a Sra. Sandra Alves de Santana e Fonseca pela sua posse

como Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento nº

3.952/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Governador do Estado pela implantação e construção, no Bairro

Eldorado, em Contagem, da Área Integrada de Segurança Pública - Aisp 25

(Requerimento nº 3.968/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Automóvel Clube de Minas Gerais pelas comemorações dos seus 84

anos de fundação (Requerimento nº 3.969/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Curvelo Esporte Clube por seus 71 anos de fundação (Requerimento

nº 3.996/2009, do Deputado Doutor Viana);

de pesar pelo acidente ocorrido com o avião da Air France que desapareceu em

31/5/2009, expressando também solidariedade às famílias das vítimas (Requerimento

nº 3.997/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Governador

Valadares pela constituição de frente parlamentar municipal de apoio à duplicação da

BR-381 (Requerimento nº 4.001/2009, da Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Rio Casca pela

constituição de frente parlamentar municipal de apoio à duplicação da BR-381

(Requerimento nº 4.002/2009, da Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com a Associação Comunitária Cristã de Sabará por seu 20º

aniversário de fundação (Requerimento nº 4.003/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao "Jornal da Cidade" pelo 50º aniversário de sua fundação

(Requerimento nº 4.008/2009, do Deputado Ademir Lucas);

de pesar pelo falecimento do Sr. Newton Monteiro de Barros, ex-Prefeito Municipal
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de Leopoldina (Requerimento nº 4.033/2009, do Deputado Braulio Braz);

de congratulações com a comunidade do Município de Natércia pelo transcurso do

85º aniversário de fundação desse Município (Requerimento nº 4.035/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade do Município de Luminárias pelo transcurso

do 61º aniversário de fundação desse Município (Requerimento nº 4.036/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso aos Presidentes da Associação Mineira de Municípios e da Associação

dos Vereadores do Estado de Minas Gerais pela iniciativa do 2º Encontro de

Vereadores na Administração Municipal (Requerimento nº 4.057/2009, do Deputado

Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça, pelo

trabalho realizado por ele à frente do Procon Estadual (Requerimento nº 4.071/2009,

da Comissão de Defesa do Consumidor);

de aplauso à Universidade Federal de Viçosa pela implantação do Núcleo de

Esportes de Base - Nuesba (Requerimento nº 4.090/2009, da Comissão de

Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2009

ATAS

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

16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2009

Presidência do Deputado José Henrique

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem - Palavras do

Deputado Antônio Carlos Arantes - Palavras do Deputado Domingos Sávio - Exibição

de vídeo - Entrega de placas - Palavras do Sr. Luiz Gonzaga Viana Lage - Palavras

do Sr. Ronaldo Scucato - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - José Henrique - Antônio Carlos Arantes - Dalmo Ribeiro Silva -

Domingos Sávio - Sebastião Helvécio - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20 horas e 15minutos, 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 Antônio Carlos Arantes, 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 Central das Cooperativas de

Economia e Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central Cecremge - e a

comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ronaldo Scucato,

Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais

e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais - Ocemg -,
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representando o Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB -,

Márcio Lopes de Freitas; Luiz Gonzaga Viana Lage, Diretor-Presidente da Central das

Cooperativas de Economia e Crédito de Minas Gerais Ltda. - Sicoob Central

Cecremge -; José Salvino de Menezes, Presidente da Confederação Sicoob Brasil;

Marco Aurélio Almada, Presidente do Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob -;

Alberto Ferreira, Vice-Presidente do Sicoob Central Crediminas; Cristiano Félix,

Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da ALMG

- Cofal -; e Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio, coautores, com o

Deputado José Henrique, do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Execução do Hino Nacional

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

pelo Coral da Assembleia, sob a regência de Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Neste instante, faremos a leitura de mensagem enviada pelo Exmo. Sr.

Deputado Federal Paulo Piau, Secretário-Geral da Frencoop Nacional. (- Lê:)

“Vimos parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela promoção de

reunião especial, na noite de hoje, destinada a homenagear a Sicoob - Central das

Cooperativas de Economia e Crédito de Minas Gerais Ltda. pelos seus 15 anos de

fundação e a comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo. Participei, na manhã

de hoje, de reunião no Plenário do Senado Federal em que homenageamos o 87º Dia

Internacional do Cooperativismo e os 10 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem

do Cooperativismo - Sescoop - durante sessão solene conjunta do Congresso

Nacional. Orgulho-me em fazer parte da Frente Parlamentar do Cooperativismo

Brasileiro - Frencoop Nacional - como Secretário-Geral, porque o cooperativismo é

uma forma de desenvolvimento do País. Parabenizo a Frencoop da Assembleia

Legislativa, da qual fui Presidente, o que muito me honra, aos Deputados Antônio

Carlos Arantes, Domingos Sávio e José Henrique, autores do requerimento que deu

origem a esta reunião solene, e aos cooperativistas agraciados com placas e

homenagens na noite de hoje. É importante, para que o movimento cooperativista

continue crescendo e alcance novos espaços, que ele esteja em consonância,
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articulado e dentro do parlamento, para que se possa avançar na lapidação de uma

legislação que fomente o setor”.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, neste ato representando o Exmo. Sr. Deputado Alberto

Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sindicato e

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e Serviço Nacional de

Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais - Ocemg -, nosso grande amigo;

Sr. Luiz Gonzaga Viana Lage, Diretor-Presidente do Sicoob Central Cecremge; Sr.

José Salvino de Menezes, Presidente da Confederação Sicoob Brasil; Sr. Marco

Aurélio Almada, Presidente do Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob -; Alberto

Ferreira, Vice-Presidente do Sicoob Central Crediminas - leve um abraço ao nosso

amigo Dr. Eli Penido -; Sr. Cristiano Félix, Presidente da Cooperativa de Economia e

Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Exmo.

Sr. Deputado Domingos Sávio, meu amigo, meu companheiro, meu líder, coautor do

requerimento que deu origem a esta solenidade, hoje esta Casa tem a honra de

homenagear um segmento que muito contribui para o crescimento do Estado e que

comemora, no próximo sábado, em escala planetária, o Dia Internacional do

Cooperativismo. Por isso dedicamos um momento especial ao setor, na pessoa do

Presidente do Sistema Ocemg Sicoob - Minas Gerais -, Ronaldo Scucato, que

também representa a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB.

Há 87 anos se comemora, oficialmente, o Dia Internacional do Cooperativismo. A

data reconhece, em todo o mundo, o significado das cooperativas para o

desenvolvimento econômico, social e cultural das comunidades.

Em 2009, o tema escolhido pela Aliança Cooperativa Internacional - ACI - tem o

objetivo de impulsionar a recuperação global por intermédio das cooperativas. Com o

tema, fica evidenciado, portanto, o interesse do setor em promover, incentivar e

alcançar o bem-estar da sociedade.

Na realidade, a data é comemorada sempre no primeiro sábado do mês de julho,

mas resolvemos antecipar as comemorações fazê-las coincidir com esta homenagem

da Assembleia Legislativa ao cooperativismo mineiro. Afinal, Minas Gerais possui
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mais de 830 cooperativas, que, juntas, reúnem quase 1 milhão de cooperados e

geram 28 mil empregos diretos, têm importante papel nas exportações, no PIB

mineiro e são importantes instrumentos no que se refere a investimento e

contribuição para a sociedade. Então, esta é uma data marcante, em que se

comemora a criação de um sistema empresarial socialmente responsável e

distribuidor de riquezas.

Se estou aqui neste momento, Presidente Ronaldo Scucato, nosso grande amigo e

sempre parceiro, é porque sou fruto, sou filho do cooperativismo. O cooperativismo

nasceu na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade: eu e meus amigos, crianças

da zona rural de Jacuí, reunimo-nos e discutimos o fato de que queríamos cooperar;

juntos, iríamos fazer um campinho de futebol. Pegamos foices, enxadas - mais de 30

crianças - e fizemos um campinho, que era uma gracinha; compramos a bola e

constituímos o melhor time de crianças da zona rural de Jacuí. Depois tivemos o

melhor time de futebol de jovens e já éramos quase imbatíveis. Organizamo-nos com

o apoio da Emater e da nossa querida Cooparaiso, cujo Presidente é o Deputado

Federal Carlos Melles, com muito orgulho. Juntos, fizemos um grande trabalho de

cooperação por intermédio da Associação de Produtores, de que fui Presidente por

cinco anos. E crescemos buscando tecnologia, crédito e incentivo em todos os

sentidos. Tornei-me Prefeito por causa do cooperativismo, da ação dos cooperados

da Cooparaiso, dos cooperados da Cooperativa de Leite, fruto da vontade de crescer.

Por isso posso dizer que a minha simpatia e a minha ação no cooperativismo vêm do

nosso crescimento juntos, e esses frutos têm desenvolvido a melhoria dos

produtores, principalmente os da nossa região.

Sr. Presidente, não foi por acaso a nossa indicação para que fosse comemorado

hoje o Dia Internacional do Cooperativismo e homenagearmos o cooperativismo

mineiro. Fizemos isso de coração e reconhecendo que essa é a melhor forma de

crescermos: nos unindo, e não dividindo. É por causa do cooperativismo que um

produtor de café, na minha Cooparaiso, com 10 sacas de café vale tanto quanto o

que tem 10 mil sacas na hora de eleger a diretoria, na atenção e no carinho que

recebe. E há ali uma grande cooperativa. Temos orgulho da nossa região, porque as

cooperativas de café, de leite e de crédito são exemplos de desenvolvimento, de
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crescimento e de apoio ao produtor rural. E não só ao produtor rural, porque hoje está

muito aberto também o cooperativismo de crédito.

Se as coisas estão difíceis no campo, estão difíceis para o produtor. Então, se não

fosse o sistema cooperativo, as coisas estariam piores. Sentimos ânimo e esperança

de dias melhores, porque temos um cooperativismo sério, que nos fortalece. A nossa

Ocemg inspira-nos a profissionalização, a seriedade e a participação ativa. Muito

obrigado.

Palavras do Deputado Domingos Sávio

Prezado colega 2º-Vice-Presidente desta Casa, Deputado José Henrique, que

neste ato representa o nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; prezado

amigo Sr. Ronaldo Scucato, líder de todos nós, referência para o cooperativismo em

Minas, no Brasil, na América Latina e - por que não dizer - no mundo, numa história

de vida dedicada ao cooperativismo; prezado amigo Sr. Luiz Gonzaga Viana Lage,

Diretor-Presidente do Sicoob Central Cecremge, companheiro de várias jornadas,

também líder de todos nós, de modo especial no cooperativismo de crédito, mas com

uma visão de mundo e, acima de tudo, com um comportamento exemplar na sua

trajetória à frente do cooperativismo nas diversas funções que já ocupou.

Cumprimento também o Sr. José Salvino de Menezes, Presidente da Confederação

Sicoob Brasil; Dr. Marco Aurélio Almada, Presidente do Banco Cooperativo do Brasil -

Bancoob -; prezado amigo Alberto Ferreira, Vice-Presidente do Sicoob Central

Crediminas, meu amigo de longas jornadas - dá-me uma alegria enorme estar

revendo-o sempre nas lutas pelo cooperativismo, nós que estivemos, lado a lado, na

fundação da Crediminas, e tenho a alegria de vê-lo hoje, aqui, como Vice-Presidente

do Sicoob Central Crediminas - também aqui representando o grande Presidente Eli

Penido, a quem solicito que transmita o nosso abraço; prezado Cristiano Félix,

Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da ALMG

- Cofal -, cumprimento-o estendendo também a todos os Presidentes de cooperativas

que aqui vieram, servidores de cooperativas e, acima de tudo, cooperativistas que

compreendem que, nesta homenagem, há mais que uma simples solenidade, mas a

importância, o respeito e o valor que todos nós damos ao cooperativismo; meu

grande parceiro, Deputado Antônio Carlos Arantes, líder já respeitado em toda a
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Minas Gerais, que se revela aqui neste Parlamento mineiro um grande defensor do

cooperativismo e de todas as causas justas para o mineiros.

Meus colegas do cooperativismo, a felicidade numa noite como esta se amplia

porque, além de o foco estar na nossa causa, nos nossos ideais cooperativistas, ela é

acrescida pelo prazer de estar nos revendo, estar encontrando inúmeros amigos que

aqui vieram. São pessoas com quem tenho tido o privilégio de, ao longo de

aproximadamente 30 anos, militar, lutar pelas causas do cooperativismo. E

seguramente, neste momento, milhares de cooperativistas, eu posso dizer, sejam

eles dirigentes, cooperados, pessoas que compreendem a importância dessa forma

de organização dos povos, acompanham-nos também pela TV Assembleia. Nesta

oportunidade quero dizer da alegria de estarmos unidos, renovando, fortalecendo

essa chama do cooperativismo, esses pilares simbolizados pelos nossos dois

pinheirinhos, para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e de

fazê-lo homenageando a Ocemg, e assim todo o cooperativismo, pelo Dia

Internacional do Cooperativismo.

Nesta oportunidade, de maneira precisa, prestamos esta justa homenagem à

Sicoob Central Cecremge, na pessoa do grande líder Luiz Gonzaga Viana Lage, de

toda a Diretoria e de todos os cooperados que compõem esse grande sistema. Trata-

se de algo que nos comove e alegra, mas é uma referência e tem uma função prática

que se caracteriza como uma atividade de trabalho.

A primeira iniciativa de cooperação entre as pessoas surgiu há 165 anos, em 1844,

em Manchester, na Inglaterra, reunindo alguns tecelões para não serem subjugados à

força voraz do capital, que, naquele momento, organizava-se de maneira definitiva.

Então, era necessário, como continua sendo, um contraponto para que os princípios

da solidariedade humana se baseassem na vocação do ser humano em buscar a

felicidade, compreendendo que esta é inatingível se ela se fecha em si mesma, pois a

felicidade é algo que só conseguimos compreender no sorriso de alguém, no calor de

um aperto de mão ou de um abraço. Também nas atividades produtivas, no comércio,

na indústria, na produção agrícola ou na prestação de serviços, sabia-se que o

verdadeiro significado das coisas, especialmente das pessoas, dos seres, não se

obtém meramente com o lucro. O cooperativismo nasceu disso.
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Há 165 anos, essa iniciativa se fez necessária e deu bons frutos. Em pouco mais de

um ano, aquele empreendimento que reunia pouco mais de 20 pessoas mostrava-se

promissor. Mais do que nunca ele se mostra importante diante de uma crise mundial,

que não decorre do sistema cooperativo ou da relação entre as pessoas, mas da

forma de organização do capital e da produção. Essa crise alerta-nos para a

necessidade de que o cooperativismo continue sendo a grande alternativa de

organização entre os povos.

O cooperativismo mostra-se como a terceira via capaz de reunir o que há de bom

nas propostas de organizações capitalistas competitivas, que buscam resultados,

desenvolvimento, aperfeiçoamento tecnológico, capacidade de otimizar a

produtividade, e uma série de premissas necessárias ao desenvolvimento do ser

humano. Por outro lado, se colocadas como únicas referências da atividade humana,

essas propostas tornam-nos frios, calculistas, egoístas, agressivos, violentos e

excludentes, capazes de acreditar que o lucro se sobrepõe à pessoa. Mas é possível

extrair o que há de bom na proposta capitalista e somá-lo à proposta socialista, que

tem muita coisa boa, como a busca de oportunidades iguais, de garantia dos direitos

e princípios básicos para a vida de todo ser humano, de organização da sociedade,

definindo que alguns valores e princípios são inegociáveis e não podem se submeter

ao capital. Se colocados de forma absoluta, tiram-nos um bem essencial à vida, que é

a liberdade, a capacidade de nos organizarmos e de buscarmos alcançar os nossos

sonhos. Assim, escravizam-nos nas normas frias do Estado.

Luiz Gonzaga, meu querido irmão de fé no cooperativismo, e prezado líder

Ronaldo, o cooperativismo é a terceira via, mas se torna uma ponte, unindo os

valores dessas duas filosofias que tanto dividiram a humanidade, que foram

causadoras de tantas guerras e que, ainda hoje, não trazem respostas objetivas e

completas para os sonhos de cada civilização. O cooperativismo é uma ponte capaz

de unir pessoas e formas de produção, de unir princípios que parecem antagônicos,

mas que se complementam.

Por isso, homenageamos o Sistema Sicoob Cecremge, que é uma referência para

nós. É uma referência porque mostra que o cooperativismo é importante e deve se

organizar não apenas em células de produção de matérias-primas, bens e serviços,
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mas como um grande sistema. Mostra que é possível fazer isso sem que as células

produtivas sejam sugadas, escravizadas e definhem. Isso é extremamente importante

em uma central. Registro minha admiração pelo Sistema Cecremge por conseguir

ser, em 15 anos, uma das melhores e maiores centrais do Brasil, com um capital e

um volume de giro financeiro que, a passos largos, já se aproxima da casa do bilhão.

Hoje tem mais de R$650.000.000,00 de fluxo permanente, valor gerido com uma

responsabilidade exemplar, reunindo milhares e milhares de cooperativistas em mais

de uma centena de postos de atendimento e quase uma centena de cooperativas. E o

faz sem retirar a autonomia, a força, o vigor e a liberdade de cada uma de suas

associadas. Isso é um exemplo de central para nós.

Prezado Alberto, da mesma forma é merecedora de todas as homenagens, e

seguramente as terá no momento apropriado, a nossa querida Crediminas, da qual

me orgulho de ser um fundador. São exemplos para o cooperativismo. Exemplos que

fazem com que essas células de organização da produção se fortaleçam, mas

trabalhem unidas e em harmonia, como fez o belo Coral da Assembleia, que nos

brindou com nosso hino, fazendo-nos perceber que, além da sua beleza cívica,

possui uma melodia que nos chega de maneira harmoniosa quando alguém rege e

outras pessoas se organizam de maneira voluntária, com o propósito único de fazer o

bem. É o que se faz aqui.

Concluo minhas palavras dizendo a cada um dos cooperativistas e demais

presentes que, nesta noite, temos a alegria de, em nome do povo mineiro,

homenagear o cooperativismo internacional por meio do Dia Internacional do

Cooperativismo, o que fazemos de forma tranquila e segura por meio da nossa

Ocemg, nossa organização maior no Estado de Minas. Ao mesmo tempo, temos a

alegria de homenagear o Sistema Cecremge como uma referência de organização,

eficiência e competitividade. Ao fazer essa homenagem, vamos além, levando a

milhões de pessoas de mais de 400 Municípios mineiros, que nos acompanham pela

TV Assembleia ao vivo, a mensagem de que o cooperativismo é essencial nas

nossas vidas. É preciso educar os nossos filhos, as nossas crianças nas escolas

públicas, os nossos jovens, os nossos empresários nas associações comerciais, os

nossos políticos, enfim, os nossos cidadãos, para que compreendam que uma
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sociedade mais justa e perfeita não pode prescindir do cooperativismo. Por isso,

salve o cooperativismo no seu dia internacional! Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Neste momento, convidamos os presentes para assistir a um vídeo

institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique, representando o Presidente

da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega de placas

alusivas a esta homenagem aos Srs. Luiz Gonzaga Viana Lage, Diretor-Presidente do

Sicoob Central Cecremge, e Ronaldo Scucato, Presidente do Sindicato e

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e Serviço Nacional de

Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais - Ocemg. A primeira placa contém

os seguintes dizeres: “A base do sistema cooperativista é a união de pessoas

voltadas para objetivos comuns, fundamentadas em valores de solidariedade,

igualdade, democracia e participação. No Dia Internacional do Cooperativismo, a

homenagem e o reconhecimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais à

Ocemg, que contribui decisivamente para o fortalecimento do sistema”. A segunda

placa contém os seguintes dizeres: “A base do sistema cooperativista é a união de

pessoas voltadas para objetivos comuns, fundamentadas em valores de

solidariedade, igualdade, democracia e participação. Na data em que se comemoram

os 15 anos de fundação da Sicoob Central Cecremge, a homenagem e o

reconhecimento do Parlamento de Minas Gerais a esta entidade que vem

promovendo com excelência a integração entre as cooperativas mineiras”.

O Sr. Presidente - Convido os Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos

Sávio, coautores do requerimento, para fazermos a entrega das placas.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Sr. Luiz Gonzaga Viana Lage

Prezado Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembleia, que hoje

preside esta sessão e que é nosso representante na Frente Parlamentar do

Cooperativismo Estadual; Ronaldo Scucato, nosso Presidente maior da nossa
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organização estadual, com quem faço a caminhada do cooperativismo há mais de 30

anos; José Salvino de Menezes, herói do cooperativismo brasileiro - com todo o

sacrifício físico e de saúde, o Salvino não desgruda da causa e não a larga, estando

sempre conosco, merecendo, por isso, a nossa homenagem e o agradecimento por

estar aqui, hoje -; Marco Aurélio Almada, jovem Presidente do Bancoob, em quem

depositamos muita esperança - esperamos que você traga para o Banco o respeito

que ele sempre mereceu -; Alberto Ferreira, nosso companheiro na Crediminas - um

abração, que sejamos sempre amigos cooperativistas -; Cristiano, meu amigo,

fundador, juntamente comigo, dessa central - muito obrigado -; Deputado Antônio

Carlos Arantes, com quem tive o prazer de conversar pela primeira vez aqui, hoje -

muito obrigado pela menção, pela honra de eu estar aqui hoje recebendo esta

homenagem -; Deputado Domingos Sávio, meu companheiro na Ocemg - há cerca de

12, 13, 15 anos, falamos de cooperativismo -; prezados amigos, caros

cooperativistas, senhores convidados e senhoras aqui presentes, vamos aqui, neste

curto espaço de tempo, contar a história dessa cooperativa central que hoje,

orgulhosamente, recebe nesta Casa, marco de liberdade de todos os mineiros, uma

homenagem que nos toca como dirigente ao mesmo tempo em que reconhece o

cooperativismo como fonte inesgotável de igualdade social e de solidariedade entre

as pessoas.

Não citaremos números. São eles frios e muitas vezes não retratam o sentimento

das pessoas, pois se trata de quase uma epopeia daqueles que iniciaram esta grande

obra: o Sicoob Central Cecremge, que com alegria vi nascer. Peço a vocês a

permissão para contar a sua história. Era início de 1992 quando me aposentei na

Usiminas. Vou descansar uns tempos, pensava eu, e depois ver o que fazer. Quinze

foram os dias em que fiquei a vadiar, pois um grupo de amigos, dirigentes de

cooperativas, convidaram-me para ir ao Sul do País conhecer uma tal “Central de

Cooperativas”, sucesso no momento. Fui até lá e caí que nem um patinho na

esparrela. Mas conto o porquê.

Na volta, lá para os lados de Maringá, paramos para almoçar, e, ali mesmo, na

margem da estrada, disseram-me que eu seria o próximo Presidente da Femicoop -

entidade que antecedeu a Cecremge. Relutei e lancei mão de todos os argumentos
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possíveis para fugir, naquele momento, podíamos dizer, de uma gelada de todo o

tamanho. Mas qual! Fizeram comigo o mesmo que fazem com os peões de rodeio:

todo mundo ajuda a montar no touro bravo, mas, no picadeiro, pobre do peão: fica só

ele e o bicho a corcovear.

Fui eleito Presidente da Femicoop e, cheio de planos, pus-me à obra. Que

decepção! Não podíamos nada. Nem casa para morar existia, muito menos dinheiro.

Tínhamos, entretanto, um grupo de empregados abnegados, que ombrearam

conosco na difícil e quase impossível tarefa de construir, de fato, uma confederação

que atendesse aos anseios das filiadas. Mas isso ainda era pouco diante de tão

grandes necessidades. Procuramos então o Secretário de Agricultura e Minas à

época, o Sr. Alysson Paulinelli. Talvez com dó daquele grupo mambembe, mas cheio

de vontade, colocou à nossa disposição, além do gerente do Sudecoop, Sr. Lindomar

Antônio, mais quatro técnicos, entre eles o Sr. Élio Duarte, que aqui se faz presente.

Esse camaradinha, capiau de Santa Bárbara, arregaçou as mangas e percorreu todo

o Estado das Gerais, levando às cooperativas de então a necessidade de nos

unirmos e criarmos uma central, que já existia em todo o Brasil. Lançada a semente,

passamos a nos reunir e a discutir o projeto de uma nova entidade. Fácil não foi, mas

foi edificante. Percebemos, em nossa gente, uma vontade enorme de erguer um

grande empreendimento que resgatasse a grandiosidade que tínhamos na Feleme.

Realizamos a Assembleia Geral e constituímos a nossa Cecremge. E agora, mané?

O Élio, aquele da Sudecoop, veio definitivamente para o nosso meio e foi nomeado

Superintendente da Central. Contratamos novos funcionários, que se juntaram ao

grupo e, com uma vontade férrea, puseram-se a trabalhar. Saímos de uma casinha

velha ali na Rua dos Otoni, cheia de cupins, e nos mudamos para o Gutierrez, quase

debaixo de um viaduto, para um imóvel que tinha, no máximo, 2m de pé direito e que,

para complicar, tinha uma viga no meio, a qual obrigava a todos que por lá

passassem a se abaixarem.

Móveis? O quê? Fomos a um bota-fora e compramos, a preço de quase nada, 8

mesas, 10 cadeiras e 1 mesa de reunião para toda a diretoria. Tempos difíceis e de

saudosas lembranças. Lembranças daqueles que nos ajudaram, sem nomeá-los, e

que guardamos eternamente na memória. Carregamos andores pesados, mas o
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sacrifício valeu. E como valeu! Inventamos coisas e modas. Vários dirigentes de

outras centrais criticavam: “Cooperativas de comerciantes? Que despropósito. Isso

não existe”. Todos têm cooperativas hoje, mas com outros nomes. De passo em

passo, as nossas cooperativas cresceram, a Central estruturou-se, compramos sede

própria e a reformamos. Continuamos a inventar moda e a criar coisas novas, para

não ficarmos na mesmice, e instituir paradigmas: controladoria, auditoria direta e

indireta, centralização financeira e reserva de liquidez. Que sossego! Há algo que nos

toca mais de perto e que nos traz um orgulho muito grande: reconhecemos que

copiamos o modelo da DGRV da Alemanha e o adaptamos às nossas necessidades.

Com o apoio da Ocemg-Sescoop-MG, temos hoje um centro de excelência, que dota

nossos dirigentes e funcionários das filiadas de filosofia cooperativista, com visão nas

modernas técnicas do sistema financeiro. São quase 500 pessoas em treinamento. O

espaço que me foi dado acabou, mas não acabou a fé inquebrantável que tenho no

cooperativismo. Se preciso for, começaremos tudo de novo. Obrigado.

Palavras do Sr. Ronaldo Scucato

Boa-noite a todos. Sr. Presidente, nesta noite e nesta Casa, representando o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado

pelas considerações e pelo prestígio conferido ao cooperativismo mineiro e brasileiro.

Deputados Domingos Sávio e Antônio Carlos Arantes, juntamente com o Deputado

José Henrique, V. Exas. não precisam de maiores referências, porque têm uma

trajetória autêntica de cooperativistas. O Deputado Antônio Carlos Arantes nasceu no

cooperativismo, e o Deputado Domingos Sávio é Presidente de cooperativa

agropecuária, cooperativa de crédito e Conselheiro da Ocemg. É pioneiro na Frente

Parlamentar, ao lado do Deputado José Henrique. Elaboramos juntos a Lei nº 15.075,

de apoio ao cooperativismo mineiro, a qual saiu desta Casa, isto é, foi votada na

Casa, à unanimidade. Uma lei pioneira e a primeira a ser sancionada pelo

Governador do Estado. Então não precisa de maiores referências, é só o

agradecimento.

Hoje, nesta Casa, somos todos do PC, somos suprapartidários, somos do partido

do cooperativismo. Agora vou seguir por aqui. Dileto amigo Alberto, também já

lutamos juntos no conselho da Ocemg, por longas caminhadas no cooperativismo.
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Salvino, de Goiás, bravo lutador cooperativista. Presidente Almada, hoje é noite de

contar histórias. Lembro-me de quando fui designado pela OCB para ir ao DG-Bank

em Frankfurt, a fim de começar as tratativas para a constituição de um possível banco

do cooperativismo brasileiro. E hoje vejo aqui um jovem Presidente, crescendo com o

nosso banco. Vou dizer-lhe que concordo com o Barão de Itararé - e que não se

ofendam os banqueiros. O Barão disse que o banco é uma entidade que empresta

dinheiro para a gente quando apresentamos provas suficientes de que não

precisamos de dinheiro. Aí é que reside a grande diferença entre o banco e a

cooperativa de crédito. A grande diferença não é cobrar juros menores e pagar taxas

maiores na captação. Essa não é a diferença. A diferença é o acesso ao crédito,

como dizia o grande pioneiro do cooperativismo de crédito, o francês Pierre Bourdie.

Se reconhecidos fôssemos, deveríamos ter um retrato do Bourdie em cada

cooperativa, porque ele foi um grande lutador contra a agiotagem, os juros

escorchantes. Parabéns pelo seu trabalho frente ao Bancoob.

Companheiro Cristiano, meu conselheiro, na sua pessoa quero cumprimentar, na

plateia, inúmeros conselheiros e ex-conselheiros da Ocemg. Peço licença à

Presidência para cumprimentar as mulheres cooperativistas, as Dras. Lázara e

Tatiana, que são minhas conselheiras e mulheres cooperativistas autênticas. Estendo

o cumprimento a todas as mulheres e às minhas funcionárias aqui presentes. Estou

aqui nesta noite também representando e trazendo o abraço do Márcio Lopes de

Freitas, Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, da qual tenho a

honra de ser Vice-Presidente. Também quero cumprimentar a imprensa e todos os

funcionários e assessores da Assembleia, na pessoa do meu particular e dileto amigo

Duílio. Cooperativistas, hoje é dia de contar história. A nossa caminhada, Deputado

Domingos Sávio, Deputado Antônio Carlos Arantes e Deputado José Henrique, é uma

trajetória de transparência, é uma parceria de seriedade e honestidade. Costumamos

dizer que as coisas nascem por esta Casa - e não é porque estou nela, no momento -

, no Legislativo, porque o Judiciário vem mais para consertar, quando consegue, e o

Executivo para benfazer, quando tem competência. Aqui é o Norte, a bússola e o

contorno. Costumo dizer que o Legislativo é a garrafa, que é o continente, o que

contém, e o resto todo, a economia e tudo mais, é o conteúdo. As coisas nascem
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nesta Casa com transparência, e isso me lembra de Platão. É bom que se diga isso,

nos dias de hoje. Platão, de certa feita, disse que era perfeitamente compreensível e

aceitável a criança ter medo do escuro. A tragédia da vida é o adulto ter medo da luz.

E vivemos os tempos dos atos secretos, que não podem ser revelados. Parece

vampiro, não pode com a luz do dia, tem horror e alergia pela aurora. Parece que

amam o crepúsculo e o anoitecer. Esta Casa - não porque nos homenageia, mas por

estarmos acompanhando o trabalho diuturno desses legisladores e parlamentares -

sim demonstra a transparência e a honestidade. Por isso agradeço aos Deputados

muito mais pela postura que têm e pela homenagem que dão ao restante do País do

que pela homenagem. Parabéns, Srs. Deputados. O cooperativismo mineiro

agradece, e eu, pessoalmente, agradeço muito mais, porque me lembro de que,

ainda jovem, quando me formei no primeiro curso que fiz na Fundação Friedrich

Naumann, perguntaram-me: “Onde trabalha?”. Respondi que era em uma

cooperativa. “O que faz?” “Sou Diretor financeiro.” Eles então me disseram que eu

deveria estar lá arranjando rolo. Essa era a imagem do cooperativismo, uma imagem

sempre negativa de que as cooperativas eram ruins e locais onde as pessoas se

locupletavam. Muitas vezes, fui criticado até pelos meus familiares: “Mas você não vai

seguir sua carreira? Você tem um futuro promissor”. Insisti e continuei no

cooperativismo, porque sempre acreditei nele, e hoje estamos aqui, no meu entender,

na casa pública mais importante do Estado de Minas Gerais. Estamos sendo

homenageados, não eu, mas todos nós, com o reconhecimento de que o

cooperativismo veio e fala a favor da sociedade.

Sr. Presidente, já falei até mais do que deveria, mas agora vou concluir com algo

extremamente pessoal, por isso peço licença. Há três anos, recebi uma grande graça.

O homem lá em cima resolveu me agraciar. Respeitando todos os credos, todas as

crenças, todas as religiões, prometi agradecer de público e demonstrar minha

gratidão pela graça recebida, que considerei muito além do meu próprio merecimento.

Com 22 dias da graça recebida, fui à Europa representar o Brasil numa feira

internacional. Dada a proximidade do Santuário de Santiago de Compostela, resolvi ir

até lá para agradecer. Naquele lugar, existe um nicho de granito onde os peregrinos

colocam a mão e fazem três pedidos. Prometi fazer isso publicamente, e nada melhor
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que esta Casa para demonstrar o meu agradecimento, a minha gratidão. Agora quero

compartilhar com todos os cooperativistas, com toda esta Casa Legislativa, com

todos os seus componentes, desde o mais humilde até o seu Presidente, incluindo os

meus particulares amigos Antônio Carlos Arantes, José Henrique e Domingos Sávio,

aquilo que pedi no Santuário. São três pedidos, todos iniciados por “s”. O primeiro “s”

é o da saúde. Sejam todos saudáveis, para levar avante seus projetos pessoais,

familiares, coletivos, comunitários, institucionais. Saúde para todos! O segundo “s” é o

da sabedoria. Sejam todos sábios, porque sabidos o Brasil tem muitos. O terceiro “s”,

com o meu abraço a cada um, com o meu agradecimento a esses que propuseram

esta homenagem e a toda esta Casa, é o da sorte. Tenham todos muito boa sorte!

Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Sr. Ronaldo Scucato, Presidente da Ocemg; Sr. Luiz Gonzaga Viana Lage, Diretor-

Presidente do Sicoob Central Cecremge; Sr. José Salvino de Menezes, Presidente da

Confederação Sicoob Brasil; Sr. Marco Aurélio Almada, Presidente do Bancoob; Sr.

Alberto Ferreira, Vice-Presidente do Sicoob Central Crediminas; Sr. Cristiano Félix,

Presidente da Cofal; Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio, coautores

do requerimento que deu origem a esta solenidade; senhoras e senhores;

representantes e Presidentes de cooperativas; a comemoração dos 15 anos da

Central das Cooperativas de Economia e Crédito de Minas Gerais, conjugada à

celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, é motivo de grande júbilo para a

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

O cooperativismo e o Parlamento, como instituições democráticas, têm vários

pontos em comum, com destaque para a promoção do equilíbrio social e de uma

distribuição de renda mais justa. Cooperativas diversas, abrangendo funcionários de

empresas públicas e privadas, profissionais liberais ou comerciantes de todas as

regiões do Estado, integram o Sicoob Central Cecremge, que não só representa seus

interesses como promove sua integração com o sistema financeiro nacional. A

associação solidária entre indivíduos, base do cooperativismo, representa um dos

mais efetivos esforços da humanidade desde os tempos primitivos, tendo não só sido

a garantia de sua sobrevivência, mas também um fator determinante na construção



____________________________________________________________________________
472

de culturas e civilizações. A defesa dos interesses comuns, quer na colheita, na caça,

na pesca, quer na habitação, está presente na história planetária desde os povos

mais antigos, nos momentos de formação tanto dos que se desenvolveram junto ao

Nilo quanto dos que cresceram à margem dos rios da Mesopotâmia. De modo

semelhante, o descobrimento da América revelou formas bem-definidas de

cooperação entre os astecas, maias e incas. No primeiro século da colonização do

Brasil, as missões jesuíticas tentaram criar um Estado em que prevalecesse a ajuda

mútua. Mas, como resposta à Revolução Industrial e suas novas máquinas, com os

traumas provocados no seio das classes trabalhadoras, veio surgir o cooperativismo

moderno, que logo se desenvolveu em todo o mundo. Aquele grupo de tecelões

ingleses de Rochester estabeleceu os pilares do movimento em pleno século XIX,

viabilizando desde a poupança resultante da compra conjunta de alimentos até a

criação de estabelecimentos industriais e agrícolas voltados para o sustento dos

associados. Desde então, as cooperativas disseminaram-se por vários setores,

demonstrando sua capacidade de enfrentar desafios pelo uso das ferramentas da

produtividade, da competitividade e da responsabilidade social. O sistema

cooperativista consolidou-se pela ação democrática e fez com que, no Brasil, os

Municípios que contam com pelo menos uma cooperativa instalada se destaquem

dos demais em relação ao índice de desenvolvimento humano. Como as cooperativas

funcionam como distribuidoras de renda, seus resultados permanecem na região,

impactando favoravelmente toda a sociedade, melhorando a educação, a saúde e a

qualidade de vida de toda a população. A cooperativa tem também se mostrado como

o melhor caminho para o homem do campo ter acesso à tecnologia, ao crédito e à

assistência especializada, para competir com os grandes conglomerados que

integram o agronegócio. O cooperativismo urbano, por sua vez, tem papel relevante

na diminuição da exclusão social e da concentração de renda, combatendo o

desemprego e oferecendo soluções em áreas diversas, como as cooperativas

educacionais, de saúde, de consumo e de crédito, como é o caso bem-sucedido das

que integram a nossa Cecremge.

Neste momento em que uma crise mundial nos propõe o desafio de superá-la e a

todas as suas consequências negativas, as cooperativas são uma força importante,
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advinda do exemplo da união e do esforço comum para a vitória, com suas próprias

bases criadas em uma época de profundos transtornos econômicos e sociais. Têm-se

mostrado muito mais resistentes às crises do que empresas que seguem outros

modelos de gestão. Todas elas vêm crescendo na dificuldade, tanto pela solidez das

cooperativas de crédito quanto pelos resultados positivos das demais, capazes de

prosperar em situações adversas. Têm contribuído, assim, para a manutenção e

geração de novos postos de trabalho, garantindo a renda das famílias, assegurando

que os preços se mantenham em nível razoável e permitindo que bens de consumo,

alimentos e serviços permaneçam confiáveis e de boa qualidade. Continuam as

cooperativas de crédito financeiro possibilitando segurança às pessoas físicas e às

pequenas empresas, demonstrando que o negócio cooperativo é sustentável, pois é

embasado em valores éticos e transparentes, que constituem a vanguarda hoje da

construção de um novo sistema econômico, que valoriza não só a produtividade

como o bem-estar geral. O associativismo não é apenas um decisivo motor

econômico, mas é o grande impulso da democracia e da responsabilidade social. É

uma forma mais justa de fazer negócios, também sentida na importante questão

ambiental, pois focaliza um futuro comprometido com a sobrevivência das próximas

gerações. Esta comemoração, portanto, é também o reconhecimento das

fundamentais lições do cooperativismo. Que elas nos sirvam como guia para um novo

modelo socioeconômico, em que o desenvolvimento sustentável da economia seja

indissociável do desenvolvimento econômico. Um Brasil melhor e uma humanidade

melhor dependem de uma política nacional de incentivo ao cooperativismo, e essa

tem sido uma das bandeiras empunhadas por esta Casa. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 3, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2009
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Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questão de ordem - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Ademir Lucas; discursos dos Deputados André Quintão, Lafayette de

Andrada, Gustavo Valadares, Antônio Júlio, Alencar da Silveira Jr. e Délio Malheiros;

votação do requerimento; aprovação - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda

à Constituição nº 8/2007; votação nominal do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º

turno, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2; questão

de ordem; leitura e votação nominal da Emenda nº 3; rejeição; declaração de voto -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.186/2009; requerimentos do Deputado

Padre João (2); deferimento; discursos dos Deputados Padre João, Paulo Guedes,

Carlin Moura, Weliton Prado, Antônio Júlio e Vanderlei Miranda; votação do

Substitutivo nº 8, salvo emendas e destaques; aprovação; verificação de votação;

questão de ordem; ratificação da aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 a

7 e das Emendas nºs 2, 4 a 12, 34 e 43; votação das Emendas nºs 1, 3, 13 a 33, 36 a

41 e 44 a 55; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da

Emenda nº 35; discursos dos Deputados Weliton Prado e Domingos Sávio; rejeição;

verificação de votação; ratificação da rejeição; votação da Emenda nº 42; discursos

dos Deputados Weliton Prado e Alencar da Silveira Jr.; rejeição; verificação de

votação; ratificação da rejeição; declarações de voto; questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

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

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

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

Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
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Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião 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 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, apresento esta questão de ordem

apenas para dizer que o Governador enviou a mensagem a esta Casa com o Projeto

de Lei Complementar nº 53. Esse projeto é de fundamental importância para o

aprimoramento das questões das promoções tanto de Oficiais quanto de Praças da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Num primeiro momento, tivemos a Lei

Complementar nº 95, também capitaneada pelo esforço do Deputado Mauri Torres,

Líder do Governo. Mas, naquele momento, não conseguimos a nova modalidade de

promoção da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Por meio da Lei nº 5.301, o

modelo de promoção da Polícia Militar perdurou por quase 40 anos, e agora a Lei

Complementar nº 95 trouxe uma inovação às promoções dessas categorias. Quero

registrar com muita alegria, aliás, fiz isso pessoalmente durante a solenidade do

Minas Olímpica, no Palácio dos Despachos, que tive oportunidade de agradecer ao
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Governador Aécio Neves o envio do Projeto de Lei Complementar nº 53. Muitos

policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais estão ansiosos para saber o conteúdo

desse projeto de fundamental importância, que vem disciplinar de forma mais clara a

avaliação de desempenho desses servidores. Isso será inserido no estatuto, já que

essa mudança é genérica, ou seja, atingirá todos os servidores públicos do Estado.

Trata-se não só da questão da ADE, mas também da modificação dos pontos da Lei

Complementar nº 95 e da Lei nº 5.301, que trata das promoções. Já estávamos

fazendo gestões junto ao governo do Estado e ao Comando da Polícia Militar desde a

época do Cel. Hélio dos Santos Júnior; logo em seguida, com o Cel. Renato Vieira de

Sousa, assim que assumiu o Comando da Polícia Militar, e o Cel. Gilvam Almeida Sá,

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros. Então é com muita alegria, Sr.

Presidente, que recebemos a mensagem do Governador Aécio Neves. Queremos, de

público, agradecer-lhe a iniciativa de enviar esse projeto de lei, que, com certeza,

diminuirá a expectativa de muitos companheiros, 1ºs-Sargentos, 2ºs-Sargentos,

Capitães e Majores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que esperavam esse

projeto para fazer essas correções. Então não poderia, Sr. Presidente, deixar de

solicitar essa questão de ordem e de agradecer ao Governador, ao Comando da

Polícia Militar e ao Bombeiro Militar por fazer gestões, somando esforços com este

Deputado, para que esse projeto chegasse a esta Casa. Contamos com o Deputado

Mauri Torres, nosso Líder do Governo, para que possamos apresentar as emendas a

esse projeto. Obviamente, faremos novas gestões junto ao governo, para o seu

aprimoramento. Fica, então, registrado o nosso agradecimento ao Governador Aécio

Neves.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas

solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
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3.186/2009 seja apreciado em segundo lugar. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, seria para encaminhar até uma

questão de ordem. Verificando hoje as declarações do Presidente da Copasa - aliás,

gostaria de obter ajuda da assessoria da Casa -, parece-me que esse é um projeto

desnecessário, pois estamos votando uma agência reguladora que, entre outras

atribuições, vai arbitrar o reajuste. O Presidente da Copasa pediu agilidade à

Assembleia, porque tem de dar um reajuste de 9,5%. Já fez até o cálculo retroativo

de quanto ele perdeu. Então gostaria que o Líder do Governo se pronunciasse sobre

o verdadeiro papel da agência. O Presidente cobrou agilidade da Casa, para que ele

desse o aumento.

Pediria à assessoria da Casa, à assessoria do Bloco, que também nos

esclarecesse, porque um dos papeis da agência é examinar e proceder autorização

para o reajuste. Confere, não é? E o Presidente já disse: “A Assembleia tem de votar

porque tenho de dar o reajuste”. Estou achando que é uma agência de fachada,

agência chapa-branca, agência homologatória; raposa tomando conta da galinha. E

quem vai pagar o pato é o consumidor, que terá um reajuste fiscalizado por uma

agência que não tem mecanismo de controle social.

Para encaminhar o requerimento, creio que deveríamos até retirar esse projeto da

pauta. O Presidente da Copasa já disse que vai dar o reajuste de 9,5%, e não se

conversa.

Então eu queria um esclarecimento, não só para mim, mas também para o cidadão

e para a população de Minas Gerais, que já paga muita taxa, muita tarifa.

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

Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Com o máximo respeito que temos ao

eminente Deputado André Quintão, obviamente ele está fazendo uma brincadeira

com o Plenário. Ele está cansado de saber que o Presidente da Copasa não tem

atribuições para suplantar as atribuições do Poder Legislativo. E sabe muito bem que

a agência, na verdade, é um órgão de defesa do consumidor. Hoje o consumidor, se

precisar, irá reclamar com a própria empresa; não existe uma agência reguladora.
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Estamos instalando uma agência reguladora nos moldes da que o PT instalou na

Bahia, do Governador Jaques Wagner, com o objetivo justamente de regular o

serviço.

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

Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Falando depois do veterano, Deputado Lafayette

de Andrada, apenas para responder ao Deputado André Quintão, creio que o

Presidente da Copasa está no papel dele. Para que a empresa não feche o ano com

“deficit”, ele tem de reivindicar aquilo que é justo para que a empresa consiga

continuar cumprindo os seus compromissos, colocando dinheiro e fazendo os

investimentos necessários para universalizar, Deputado Luiz Humberto Carneiro, o

acesso ao tratamento de água e de esgoto em todo o Estado. Esse é o objetivo da

Copasa.

Agora, não há como trabalhar com prejuízo. O papel do Presidente da Copasa é

esse, sim, Deputado André Quintão, de reivindicar da agência que será criada. E

tenho certeza de que os nobres pares vão aprová-la na noite de hoje, em primeiro

turno. O papel dele é reivindicar da agência aquilo que ele julga necessário para ter

ao menos o empate das contas, aquilo que se investe com aquilo que se gasta. Não

há empresa nenhuma, seja ela do Estado, seja ela empresa privada, que trabalhe

para fechar com as contas negativas. É por isso que ele reivindica, e está no papel

dele, na obrigação dele.

Pior, Deputado José Henrique, se tivéssemos um Presidente da Copasa que não

reivindicasse aquilo que ele julga necessário para manter a empresa saneada,

mantendo os investimentos em todo o Estado, independentemente de cor partidária,

de Prefeito; se A, B, ou C apoia ou não o governo, se gosta ou não da Copasa. Para

continuar administrando bem a empresa, ele precisa reivindicar.

Agora, quem vai dar o aumento, quem vai julgar se é ou não justo esse aumento de

9,5% é a agência, que será, como diz o texto do Projeto de Lei, uma agência

independente. O Presidente da Copasa está no papel dele. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

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

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

tenho tido uma definição sobre a questão de agência.

Quando o Deputado Lafayette de Andrada diz que agência é para proteger o

consumidor, fico com uma tristeza muito grande. Isso porque o sistema de agência

que se instalou em nosso país é para beneficiar as empresas e as operadoras do

serviço. Não é, em momento algum, para beneficiar o consumidor; nenhuma das

agências, Anac, Anatel, Anael. Todas elas estão trabalhando na lógica do

empreendimento e dos investidores. E é isso que vai acontecer com a Copasa.

A Copasa foi impedida de dar o aumento, e até dizem que é pela exigência da

legislação federal de que se deve criar uma agência. Na verdade, a agência não é

reguladora, mas homologatória, porque os primeiros Diretores da agência serão

nomeados pelo governo e pela Copasa e, logicamente, tutelados por aqueles que

mandam.

O governo está querendo conceder dois aumentos, um inicial de 9% e depois mais

um de 9%. Deputado Paulo Guedes, devemos ter um aumento de, pelo menos, 38%,

ou seja, é a projeção para este ano, e já estamos no meio do ano, para beneficiar os

investidores da Copasa. É isso que me deixa revoltado, é isso que estamos votando.

Estamos aqui dando autorizações à Copasa, por meio dessa agência reguladora, que

trabalhará em função dos investidores, e não do consumidor. Logicamente será feito

o regimento interno, mas, pela legislação, não se fala do consumidor. Havia até

propostas de que os consumidores ou as prefeituras tivessem assento na agência

reguladora, e não terão. Por quê? Porque não interessa, porque o governo quer ter

seu controle. Como fica desgastante para o Governador Aécio Neves dizer que

autorizou o aumento - e ele sabe disso -, criam essa agência. Volto a repetir: não

concordo com a exigência na esfera federal, o mesmo que fizeram com a Cemig

quando a obrigaram a constituir três empresas com os mesmos Diretores e

Presidente. Isso é para enganar as pessoas.

Quanto à questão das agências, quero dizer, Deputado Paulo Guedes, que hoje

recebi um empresário de Pará de Minas que foi multado, em nome da Agência

Nacional do Petróleo - ANP -, pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Um rapaz que
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tinha lá um cubículo com 10 botijões de gás foi multado em R$30.000,00. Então estão

brincando com as questões das agências no Brasil. Agora teremos mais uma agência

em Minas Gerais, a agência reguladora de água, que fará, daqui a alguns dias,

convênios com o Igam e o Corpo de Bombeiros. Este é agora o novo Ministério

Público, o rei da cocada preta. Por exemplo, em uma festa que haverá na zona rural,

na terra do Deputado José Henrique, ele exige a mesma segurança do Axé Brasil no

Mineirão. Vejam a que absurdo chegam, e é isso o que acontecerá com as agências.

Por esse motivo nos posicionamos contra ela desde o início. Abordei algumas

questões, não quiseram discutir a agência e estão deixando o tempo passar,

ganhando tempo para que não haja discussão e se chegue ao processo de votação,

quando o projeto passa por seis reuniões ordinárias. A Assembleia Legislativa precisa

acordar para isso. O Poder Legislativo tem de acordar para tudo o que estamos

votando nesta Casa e neste país, sempre na lógica dos investidores e do capital. Não

podemos permitir isso.

Entendo que o Estado deve se organizar, a Copasa deve se organizar, mas esta

hoje só trabalha na lógica, não no departamento social. Para se fazer o social,

criaram a Copanor, uma empresa falida, porque ninguém sabe para onde vai, para

onde foi ou onde vai ficar. Criaram a Copanor, porque a Copasa tem de dar lucro e

distribuir dividendos. A Copasa não deve fazer investimento social nem puxar cano

hoje na periferia, na zona rural ou nos bairros mais carentes. Por quê? Porque ela

precisa ter lucro e rendimento a fim de encher o bolso dos investidores que

comparam os 49% das ações, e todos nós sabemos como foi feita essa venda.

Contrataram uma empresa que vendeu um pacote de ações da Copasa, e ninguém

teve a transparência da venda dos 49% das ações. O governo fez a captação do

recurso, e não sabemos de que forma e por que foi feita a venda. Houve pressa do

Presidente da Copasa, que hoje já adiantou que precisa do aumento de, pelo menos,

9,5% o mais rápido possível, a fim de recuperar os primeiros seis meses. Na hora em

que a agência vier, Deputado Hely Tarqüínio, sabe o que acontecerá? A Copasa

pedirá o aumento de 43%. Depois sabem o que acontecerá novamente? A agência

dará o aumento de 28%, pois já deu o de 9%. Com mais 28%, serão 37%, o que a

Copasa quer para este ano.
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Farão isso, porque entendem que dessa forma haverá recuperação das ações da

Copasa e na distribuição dos dividendos com esse aumento de pelo menos 37%

ainda neste ano. Esse aumento tem sido barrado ao longo do tempo. O Governador

Aécio, na legislatura passada, barrou um aumento absurdo da Copasa. Mas agora

querem recuperar essa diferença, jogando-a para uma agência, mas ninguém sabe

quem é o Diretor, o Presidente ou o Diretor Executivo. Não conhecemos a figura do

Chefe ou do Comandante em nenhuma agência criada neste país.

Digo isso, porque hoje vi a autuação feita pelo Corpo de Bombeiros de Minas

Gerais, que é o novo Ministério Público, estão achando que mandam e desmandam

neste Estado. Precisamos rever a autonomia que concedemos ao Corpo de

Bombeiros, porque não é possível continuarmos aceitando o que está acontecendo

em nome de uma segurança que, na verdade, é uma balela, um pretexto para

arrecadação do Corpo de Bombeiros. Com a agência, ocorre a mesma coisa. A

Assembleia tem de chamar aqui o Corpo de Bombeiros para saber como foram

elaborados os termos desse acordo com a Agência Nacional de Petróleo. Por que o

Corpo de Bombeiros vai trabalhar para a Agência Nacional de Petróleo? Precisamos

saber disso, por ser de responsabilidade da Assembleia Legislativa.

Hoje, nossos eleitores, nossos companheiros do interior, estão à mercê da atuação

do parlamento. Hoje, estão sofrendo todo tipo de fiscalização que nós autorizamos,

porque somos nós que fazemos as leis. Depois, eles pagam as consequências. Nós

também pagamos as consequências. Quantas demandas os Deputados recebem e,

às vezes, nem querem olhar, mas são absurdas. Causou-me revolta ver o que está

acontecendo em nosso Estado. Estão usando nossos aparatos de segurança pública

para trabalhar para uma agência. Por isso, da forma como todas as agências foram

criadas em nosso país, não trazem benefício para a população. Pelo contrário, são

agências arrecadatórias, estão preocupadas em ter muito dinheiro para fazer

caixinhas e distribuição de renda das agências. É isso que ocorrerá com essa

agência reguladora.

Deputado Hely Tarqüínio, é uma agência tão bem concebida, que só aqui na

Assembleia já mudou de nome três vezes, e o projeto possui vários substitutivos.

Parece que já está no oitavo substitutivo, porque não está bem concebida ou bem
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definida sua atuação, especificando para que fim foi criada essa agência reguladora.

Foi criada sem a participação do consumidor ou das prefeituras. Até entendo que ela

não obriga as prefeituras a estarem ligadas aos regulamentos desta agência, mas

deveria, porque algumas prefeituras, para agradar ao governo, pois precisam

aumentar sua arrecadação, vão assinar em favor da agência, mas não deveriam

assinar.

Outro absurdo é que estão cobrando uma taxa totalmente inconstitucional para a

manutenção da agência. Não se pode criar taxa em cima de faturamento. Existe

decisão do Supremo sobre isso. Todos sabem disso, mas estamos criando esse

absurdo aqui. A Agência terá em sua receita cobrança de taxas em cima de

faturamento, e estamos aprovando. Sabe o que ocorrerá? Entrarão na justiça e

suspenderão os atos dessa agência. Isso já é passivo, é tranquilo. O Supremo já

definiu que taxa não pode ter característica de imposto. É mais uma irregularidade

nessa agência.

Por isso, considero que não deveríamos correr com a votação, apesar de hoje ser o

1º turno, sugiro que haja uma discussão. Vejo que parte da base do governo não quer

discutir, quer aprovar o projeto da forma que veio. Depois veremos as consequências.

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

da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Sr. Presidente, vejo aqui alguns companheiros

que são militantes de partidos que foram favoráveis à criação de uma agência

reguladora em seus Estados. Hoje, é na Copasa; existe em Salvador, na Bahia e há

outros, Deputado.

Vou encaminhar favoravelmente ao requerimento e peço o apoio do companheiro

Deputado Weliton Prado, que, desde o primeiro momento, foi favorável à criação da

agência reguladora do gás natural. O gás natural de Minas Gerais é o mais caro do

Brasil. Para resolver essa situação, Deputado, só com uma agência reguladora. Na

minha opinião, ela dá condição ao consumidor. Não tenho dúvida disso. É lógico que

temos companheiros de alguns partidos políticos que já não se importam muito com o

que acontece na Copasa. Quando tiveram oportunidade, a primeira coisa que fizeram

foi vender as ações da Copasa. Digo isso de cadeira, porque, quando era Vereador
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de Belo Horizonte, por entender que seria um lucro para o Município, sempre tive

precaução e cuidado com as ações da Copasa. No governo passado, companheiros

e companheiras venderam todas as suas ações da Copasa a preço de banana.

Portanto não admito dois pesos e duas medidas. Nós, desta Casa, temos de adotar

essa ideia, porque realmente precisamos de uma agência reguladora para o gás

natural. Eu e o Deputado Weliton Prado contamos com o apoio de todos.

Já fizemos várias discussões sobre agência reguladora nesta Casa. Vários

Governadores já implantaram agências reguladoras em seus Estados. Hoje, com a

maioria dos Deputados em Plenário, temos condições de avançar na pauta e votar

esse projeto. Quem for favorável que vote a favor, quem for contra que vote contra,

mas precisamos votar e deixar as coisas andarem. Sem dúvida, uma agência

reguladora beneficiará o consumidor. Não importa se será fulano, beltrano, este ou

aquele Diretor, o que importa é que teremos condições de solicitar e brigar. Vamos

bater lá e dizer o seguinte: nós, consumidores que pagamos a conta de água em Belo

Horizonte, em Minas Gerais, temos de discutir esse aumento com quem? Por isso

peço a atenção e o voto favorável de todos os companheiros.

Hoje, Sr. Presidente, o Deputado Sargento Rodrigues falou sobre o discurso do

Governador Aécio Neves, que disse que, quando assumiu o governo, a situação do

Estado era difícil. O Deputado João Leite, que era Secretário à época, lembra-se

perfeitamente disso. Ele disse ainda que tivemos de parar ou diminuir com o Minas...

Depois mandei adiantar porque a equipe econômica do governo não queria... Há

outro detalhe também, foi bem lembrado. Vamos ter uma agência reguladora... Perdi,

Sr. Presidente. Hoje o Governador disse que tivemos problemas de recursos do

Estado, problemas na educação, na saúde e até mesmo dentro da Copasa, com o

Marcelo Siqueira, e hoje podemos nos gabar de que já não existem. Depois que o

Governador disse tudo aquilo, ou seja, como assumiu o Estado, estou vendo que o

Itamar Franco quer voltar. Quer voltar para quê? Os Deputados que eram membros

do partido do ex-Governador Itamar Franco, o PMDB, sabem perfeitamente o que

houve. E agora ele quer voltar.

Hoje, depois que o Governador Aécio Neves disse que o Estado estava desta e

daquela maneira, lembro que vamos ter uma ficha de filiação no partido político do
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governo Aécio Neves. Será que o povo mineiro aguenta isso? Será que merece isso?

Não poderia deixar de fazer essa observação.

Para finalizar, Sr. Presidente, perguntam-me como está o problema da eleição

municipal de Itabirito. Quero dizer que Itabirito não tem Copasa, por isso não tem

agência reguladora. Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que temos um processo lá que

vai e volta. Hoje, pela quarta vez, voltou o PRE, e o pessoal da defesa está

esperando para mandar para Brasília. Ficam nessa. Pedimos uma solução urgente.

Conto com o Deputado Weliton Prado. Eu e ele assinaremos a agência reguladora do

gás natural mais caro do Brasil, que é daqui de Minas. Um projeto dessa natureza é

para ajudar, sem dúvida alguma, o consumidor mineiro. Muito obrigado.

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

Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, as palavras do Presidente da Copasa

foram infelizes, se é que ele disse o que disseram que ele disse. A Copasa, ao longo

dos anos, sempre determinou ou teve seu reajuste determinado pelo seu acionista

majoritário, que é o governo do Estado. Não é possível um Estado Democrático de

Direito em que o Poder Executivo, sócio majoritário de uma empresa pública ou de

economia mista, determine o que o cidadão pagará e receba os lucros advindos da

sua determinação. Aqui, em Minas Gerais, tínhamos dois casos semelhantes: um do

serviço de água, outro do serviço de transporte. Nesses casos, o Poder Executivo,

unilateralmente, estabelecia os reajustes que seriam aplicados, e o consumidor tinha

de suportar.

Vem agora esse projeto da agência reguladora. Ele precisa e precisou de

aprimoramentos. Apresentamos 13 emendas; destas, 12 foram acolhidas na forma do

substitutivo redigido na Comissão de Administração Pública. A Copasa precisa

realmente ter freios, a Copasa precisa realmente ter um controle das suas atividades,

não somente no que diz respeito aos reajustes, mas também à qualidade do seu

serviço. Por exemplo, conseguimos impedir que a empresa suspenda o fornecimento

do serviço de água às sextas-feiras ou às vésperas de feriado, porque ela só o

religava na semana seguinte. Conseguimos impedir abusos da empresa. Não

queremos permitir que a empresa cobre por serviços que não foram efetivamente
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prestados, que ela continue a cobrar pelo ar que entra nos canos, que ela continue a

cobrar nas chamadas unidades autônomas de 6m3 por unidade. É uma espécie de

contradição, porque ela orienta a população a economizar água e, num conjunto

habitacional, residência de pessoas modestas, formado por apartamentos simples, a

Copasa cobra mesmo que aquele condomínio, na sua soma geral, não consuma 6m3

por unidade.

Não é preciso que a Copasa ouça o que este Plenário está dizendo para entender

que a agência reguladora não será uma agência homologatória, não será uma

agência na qual ela apresentará cálculos unilateralmente e estes serão aprovados,

chancelados, e os reajustes deferidos. Acreditamos que o governo do Estado terá

bom-senso, ao compor a agência de pessoas isentas, idôneas, capazes de não

permitir que a Copasa continue a abusar como vem ocorrendo nas últimas décadas.

Neste momento, é prudente que se aprove a agência reguladora; é prudente que se

moralizem essas relações entre o consumidor e a Copasa, de maneira a proteger

aquele que está no polo mais fraco dessa relação, que é o consumidor. Que ele não

seja mais vítima da truculência, do aumento unilateral, da cobrança por água que não

passou pelo cano, da cobrança abusiva, quando há suspeita no hidrômetro.

Portanto, Sr. Presidente, acho que essa agência deverá ser aprovada, deverá ser

aprimorada, e a Copasa deverá entender que os tempos mudaram, e que a agência

terá um papel relevante nas relações entre a empresa e o consumidor. E se a

agência não cumprir esse papel, responderá, como a Copasa tem respondido, a

inúmeras ações civis públicas. Enganam-se os que pensam que a agência

simplesmente homologará esses cálculos. A agência terá o papel de punir, de cobrar,

de fiscalizar, de estabelecer reajustes que apenas equilibrem economicamente o

contrato, já não será um órgão capaz de homologar o que a Copasa quer.

Entendemos que a agência deve ser aprovada, que o projeto deve ser aprimorado, a

fim de acabar com os abusos praticados pela Copasa nos últimos anos.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

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

Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007, dos

Deputados Weliton Prado, Carlos Pimenta, Ronaldo Magalhães e outros, que
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acrescenta o § 3º ao art. 207 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opinou

pela aprovação da proposta na forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e

2, que apresentou. Emendada em Plenário, voltou a proposta à Comissão Especial,

que opina pela aprovação do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido no 1º turno,

e pela rejeição da Emenda nº 3. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I , c/c os arts. 201 e 255, do

Regimento Interno. A fim de proceder à votação por meio eletrônico, a Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no

painel que o façam neste momento. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

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

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma

Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - 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 -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

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

Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Walter Tosta - Sr. Presidente, gostaria de registrar meu voto “sim”. O

posto de votação não funcionou.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 61 Deputados. Não houve voto

contrário. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs

1 e 2.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Solicito a leitura da Emenda nº 3, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda nº 3.
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O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê a Emenda nº 3, que foi publicada

na edição de 7/1/2009.).

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram “sim” os Deputados:

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Getúlio

Neiva - Sávio Souza Cruz.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - André Quintão - Arlen

Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Doutor Viana - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim

Sawan - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - 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 - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 6 Deputados. Votaram “não” 54 Deputados. Está

rejeitada a Emenda nº 3. Está, portanto, aprovada, em 2º turno, a Proposta de

Emenda à Constituição nº 8/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º

turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, serei breve, apenas gostaria de

agradecer a todas as Deputadas e a todos os Deputados pela aprovação da proposta

de emenda à Constituição nº 8/2007, que é muito importante, porque visa a

valorização da cultura no Estado de Minas Gerais. Parabenizo e agradeço a todos os

Deputados que votaram favoravelmente e que assinaram esta proposta de emenda à

Constituição, de forma especial os Deputados Ronaldo Magalhães e Carlos Pimenta.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007 é fundamental. Conforme seu art. 1º,
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o art. 207 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º: “A lei

estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração plurianual, visando ao

desenvolvimento cultural do Estado e à integração das ações do poder público, que

conduzirão à: I - defesa e valorização do patrimônio cultural do Estado e suas

origens; II - produção, promoção e difusão de bens culturais; III - formação de pessoal

qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV -

democratização do acesso aos bens de cultura; V - valorização da diversidade étnica

e regional”. Fico muito feliz. Esse é um marco histórico, é uma data muito importante,

porque foi aprovada a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007. Parabenizo

todas as pessoas que fomentam a cultura em nosso Estado. Sabemos quanto o

nosso Estado é rico em diversidade cultural. Agradeço às Deputadas Gláucia

Brandão, grande defensora da área da cultura, e Maria Tereza Lara. Agradeço, enfim,

a todos os Deputados desta Casa e à Comissão de Cultura, por essa aprovação.

Realmente é um momento muito importante para a Assembleia Legislativa e para

todo o povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.186/2009, do

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 Padre João solicitando a votação

destacada do Substitutivo nº 4. A Presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Padre João solicitando a votação destacada das Emendas

nºs 35 e 42. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII
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do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do

Governo, Deputado Mauri Torres, gostaríamos muito de votar aqui, de fato, uma

agência reguladora de saneamento, mas infelizmente não é o caso. O que

entendemos por saneamento é o que está na lei federal. Saneamento é

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e destinação correta

dos lixos e dos resíduos sólidos e também destinação das águas pluviais. Esse é o

conceito de saneamento, que não está sendo honrado nesse projeto. Não bastasse

tudo isso, assim que foi retomada a tramitação desse projeto nesta Casa, o

Presidente da Copasa, Márcio Nunes, afirmou que, no início do segundo semestre,

haveria reajustes. E agora, novamente, ele vem reafirmar que a Copasa está

tomando um prejuízo mensal de R$20.000.000,00. Aliás, ele está contando com a

votação nesta noite para aplicar o reajuste de 9%. Nobres colegas, não é a Oposição

que está dizendo isso, mas o Presidente da Copasa que disse e assegurou por duas

vezes. Não foi um furo de notícia. Há cerca de dois meses, ele disse isso e agora

tornou a dizer. A finalidade da aprovação desse projeto é legitimar os reajustes das

tarifas do serviço de água e esgoto, por isso é importante que cada colega tenha

consciência desse ato, ao votar.

Não estamos ajudando os consumidores muito menos o conjunto dos Municípios.

Por quê? Esta Casa estaria dando uma contribuição para os Municípios mineiros, se

estivéssemos votando aqui uma agência reguladora de saneamento. Cada Município

ou consórcios terão de criar uma agência reguladora para regular e fiscalizar os

serviços de coleta e destinação do lixo e das águas fluviais. Os Municípios terão de

arrumar uma forma para criar outras agências. Onde está o papel do Estado? O papel

do Estado é contribuir. Num momento de crise, o Estado deveria estar dando essa

contribuição aos Municípios. Estamos votando aqui uma agência reguladora

unicamente do serviço de água e esgoto, e a mesma estrutura que regula e fiscaliza

água e esgoto poderia regular e fiscalizar os serviços do tratamento de coleta e

destinação do lixo, assim como das águas fluviais. Então é preciso otimizar. Estamos

negando o princípio da eficácia, e da eficiência na coisa pública.



____________________________________________________________________________
490

Por isso ouso dizer, em nome de toda a bancada e de todos os colegas Deputados,

que defendemos o projeto inicialmente na expectativa de que tivéssemos a

oportunidade de aprimorá-lo, todavia essa oportunidade não nos foi dada. O projeto

estava no regime de urgência. Caímos na armadilha quando retiraram o regime de

urgência. Para mim, ao retirá-lo, significou uma finalização do governo, do Líder do

Governo, em obtermos espaço e oportunidade para aprimorar o projeto. Sentimo-nos

enganados, pois estamos votando da mesma forma; como votamos da mesma forma,

poderíamos ter votado mesmo é no regime de urgência. Essa abertura não nos foi

dada, e não conseguimos contribuir para os Municípios e muito menos para os

consumidores, que, em agosto, já verão que legitimaremos aqui - nós não, porque,

em sã consciência, não tenho como votar esse projeto, pois penalizaremos 711

Municípios que já têm um convênio com a Copasa e terão reajuste nas tarifas agora,

no segundo semestre.

Assim é uma agência em que, primeiro, toda a direção é nomeada pelo

Governador. A Copasa é uma empresa pública de economia mista, todavia quem

nomeia os cargos e dá todas as coordenadas e as decisões é o governo. Em relação

a ela, quem dá o rumo, as diretrizes e as decisões é o governo. Se é assim, as

decisões da agência serão também do governo, pois ele é quem nomeia. Por fim,

quiseram nos enganar criando um conselho para enfeitar e dizer que existe, mas não

há deliberação alguma. O papel dado ao conselho não resolve nada, não nos atende,

nem aos Municípios nem aos consumidores.

Lamentavelmente, em vez de votarmos uma agência de saneamento, estamos

votando uma agência para simplesmente ratificar as decisões da Copasa, que visa

primeiramente ao lucro e depois à prestação de serviços. Quem fiscalizará a

qualidade dos serviços prestados aos Municípios, aos consumidores? Esses 711

Municípios que já têm convênio com a Copasa estão perdendo a titularidade em

relação ao saneamento. Então, se votarmos esse projeto, estaremos cometendo um

erro. Não tomarei parte nesse erro.

Nobres colegas, Deputados e Deputadas, dentro de poucos meses, verão em seus

gabinetes muitos consumidores nos pedindo para pagar sua conta de água, que, se

já é cara, mais cara ficará depois dessa votação. Por isso não tem como votarmos o
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projeto da maneira como ele está. O nosso voto é “não”, pois gostaríamos de votar

uma agência reguladora de todo o serviço de saneamento em toda a sua

abrangência, como diz o conceito da própria lei federal. Esse é o nosso

encaminhamento, Sr. Presidente: não a essa agência, que simplesmente vem para

garantir o aumento de taxa pela Copasa.

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

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, também venho encaminhar

contrariamente à aprovação deste projeto. A criação dessa agência é um exemplo

ruim que já temos em nosso país. Foi assim quando Fernando Henrique, Serra e

companhia criaram esse monte de agências no País, que não regulam nada, como a

Anatel, a Anvisa, a ANPT, a Anel e a Anac. A prova disso, Sr. Presidente é que hoje

temos, por exemplo, companhias aéreas que fazem o trecho Montes Claros-Belo

Horizonte, e a Anac autoriza a cobrança de tarifas de até R$600,00 dos

consumidores. Então essas agências não têm moral nenhuma para fazer esse tipo de

coisa. O que se está querendo criar aqui em Minas Gerais é uma agência que já

começa de araque. Deveria mudar o nome de Aras para araque, porque é uma

agência chapa-branca, que já vem para dizer o que quer. As declarações do

Presidente da Copasa surpreende-nos negativamente, ao afirmar que a criação da

agência já é para dar um aumento de 9,5%, e que a Copasa precisa aumentar o lucro

de R$20.000.000,00 por mês, ou seja, ele declara que essa empresa já é lucrativa.

Fiquei mais surpreso ainda, Deputado Carlin Moura, a Cemig hoje é matéria em

todos os jornais, pois está sendo premiada pelo tratamento que dá aos acionistas,

aos investidores internacionais, mas a Cemig e a Copasa deveriam dar tratamento

especial aos consumidores, aos donos dessas empresas, ou seja ao povo de Minas

Gerais. Portanto, votamos contra a aprovação dessa agência, que vem para penalizar

ainda mais a população mineira, que não aguenta de tanta multa, tantas cobranças.

Está instalada em Minas Gerais a agência das multas. É multa para todo o lado, é

multa contra o produtor rural, contra os trabalhadores, contra os taxistas, é multa que

não acaba mais. Temos de acabar com a indústria das multas. Essa agência vem

com esse mesmo sentimento: multar e penalizar todos os mineiros. Todos pagamos
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conta de água e vamos ser penalizados com mais uma multa.

E mais, Deputado Carlin Moura, essas pessoas que são nomeadas para essas

agências têm mandato de oito anos e são intocáveis até pelo Governador ou pelo

Presidente da República. Para se ter uma ideia, essas pessoas que estão nas

agências Anatel, Anvisa, que foram indicadas no governo Fernando Henrique

Cardoso, estão lá até hoje. Por isso autorizam essas passagens aéreas absurdas. A

energia que se paga hoje, em Minas Gerais, é a mais cara do mundo. Já pagamos a

taxa de água mais cara do Brasil, e ainda querem aumentar e penalizar os nossos

consumidores, o povo mineiro. Sabemos que essa agência tem endereço certo; o

endereço dela é atingir o bolso do cidadão, por isso o PT encaminha contra, aqui,

hoje. Não aguentamos mais tantas multas, tanta perseguição a todas as pessoas de

bem deste Estado.

Instalou-se aqui a indústria da multa. Falou muito bem aqui o Deputado Antônio

Júlio quando disse que agora até o Corpo de Bombeiros está aplicando multa. Sou

testemunha, Deputado. Fui vítima disso quando participei de um evento em Manga,

há dois anos, onde se promoveu um carnaval temporão. Lá não existe Corpo de

Bombeiros. Mas, no dia da festa, chegaram lá dois funcionários do Corpo de

Bombeiros, num carro pequeno. Não levaram nenhum instrumento para apagar

incêndio, mas exigiram R$6.000,00, senão não liberavam o evento. Instalou-se aqui

realmente a indústria da multa, das cobranças, das taxas. Não se suporta mais,

precisamos fazer algo, e esta Casa não pode se calar diante de mais uma iniciativa

perversa de penalizar o cidadão, as pessoas de bem. Quando se aumenta conta de

água e de luz, dói no bolso de quem mais precisa, que é o bolso do povo trabalhador,

das pessoas pobres deste Estado. As contas da Copasa e da Cemig, todos sabemos,

são as mais caras do Brasil, se não posso dizer as mais caras do mundo.

Essa agência vem em má hora, em péssima hora. Trata-se de uma agência cujos

membros serão todos indicados pelo Governador do Estado, ou seja, não tem a

participação da sociedade. Não podemos contribuir, não podemos falar, teremos de

aguentar esse cidadão durante oito anos, mandando aumentar a conta de água todo

ano, duas, três vezes, penalizando a nossa população, que já não aguenta mais

pagar tanta tarifas, tantos impostos. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin

Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, nós, do PCdoB, também vamos

acompanhar a Bancada do PT-PCdoB. Estamos encaminhando contrariamente ao

Substitutivo nº 8, que está para votação aqui, no Plenário da Assembleia. Por que

estamos contrários à aprovação do Substitutivo nº 8? Desde o primeiro momento,

quando começou a tramitar nesta Casa a proposta da agência reguladora, a nossa

Bancada deixou muito claro o nosso posicionamento. A lei federal de saneamento,

quando determina a criação de agência reguladora, estipula que essa agência deve

ter o papel especialmente de fazer o controle da prestadora de serviço, do preço, da

qualidade dos serviços prestados. Mas o que ocorreu na prática, em Minas Gerais?

Por imposição da maior prestadora de serviço, que é a empresa Copasa, a agência

apresentada pelo governo foi feita à imagem e semelhança da Copasa, Sr.

Presidente. E isso fere o interesse principal da lei federal de saneamento. Por que foi

feita à imagem e semelhança da Copasa? Primeiramente, chamou-nos a atenção

quando o Presidente da Copasa, Márcio Nunes, àquela época, foi impedido pelo

Ministério Público de aumentar a conta de água, por meio de uma representação

formulada pelo ilustre Deputado Weliton Prado, e a primeira providência do governo

foi vir a esta Casa e pedir, em regime de urgência, a aprovação da agência. O que

queriam dizer com isso? Queriam dizer que a agência serviria para legitimar o

aumento que a Copasa quer impor aos consumidores de Minas Gerais.

A nossa bancada trabalhou firme e convenceu o governo a tirar o regime de

urgência para tentar melhorar o projeto, mas o projeto final não reflete em nada o

nosso posicionamento. Primeiro ponto: a agência não pode ser só de água e esgoto,

mas de saneamento, porque aquele Município que hoje vier a aderir a essa agência

terá de criar uma outra agência, por exemplo, para fazer o controle e a coleta do lixo,

pois a agência só regulará a água e o esgoto. Então, isso é ruim.

Segundo ponto: da forma como está o projeto, Sr. Presidente, ele está viciado de

constitucionalidade, é inconstitucional. Há aqui um artigo que diz que todos os

Municípios que já tiverem contrato prévio com a Copasa estão obrigados a aderir a

essa agência, o que fere a autonomia do Município. A titularidade do esgoto e do
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saneamento é do Município. Então, este não pode ser obrigado a aderir a essa ou

àquela agência. O Município tem plena liberdade para aderir à agência, seja esse

serviço prestado pela Copasa ou pelo SAE do Município ou por qualquer outra

prestadora de serviço na área de saneamento. Quando se obrigam os Municípios a

aderirem à agência, estão sendo violados o princípio da sua autonomia e a sua

titularidade.

Há outro ponto fundamental, Sr. Presidente. Falávamos sobre a necessidade de se

ter a participação da sociedade civil, dos Prefeitos e dos consumidores, e o que foi

criado no projeto? Criaram um conselho que, com o maior respeito do mundo, pode

ser chamado de conselho opinativo, porque tem a função única e exclusiva de opinar

sobre isso, opinar sobre aquilo, não tem nenhum papel. Esse conselho é frágil e a

sociedade civil não está verdadeiramente representada. A diretoria da agência é toda

nomeada pelo Governador do Estado. Há um único representante dos Prefeitos e,

mesmo assim, é necessário que ele tenha o aval do Governador do Estado.

No nosso entendimento, Sr. Presidente, da forma como está, a agência realmente

só serve para legitimar o aumento da conta de água que o Presidente da Copasa

deseja. Não foi à toa que hoje, em cadeia de rádio, na CBN, mais uma vez o

Presidente da Copasa, ao saber que o projeto estaria hoje em votação na Casa, deu

como certo o aumento de 9,5% que querem impor aos nossos consumidores.

Portanto, entendemos que esse substitutivo, na forma como está, não cumpre o papel

do controle social e da fiscalização da sociedade civil. A agência reguladora deve ser

uma entidade completamente independente da prestadora de serviço e da Copasa.

Assim, encaminhamos contrariamente à aprovação do Substitutivo nº 8, porque ele

deturpa a função primordial de uma agência de regulação de saneamento. Dessa sim

nós precisamos, mas o que está sendo votado não tem esse papel e não cumpre

esse objetivo, Sr. Presidente.

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

Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, a legislação federal reconhece e

garante que a água é um bem público essencial. Se ela é um bem público essencial à

vida, não pode ser tratada como mera mercadoria. No nosso Estado, infelizmente a
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água vem sendo tratada como mercadoria. Se fizermos uma comparação com todos

os outros Estados, nos Municípios onde o departamento de água é municipal o valor

cobrado pela água da Copasa é muito, muito, muito, muito mais caro. A tarifa cobrada

pela Copasa é uma das mais caras do Brasil. Além disso, o valor da tarifa do esgoto é

muito caro e chega a 100% do valor da tarifa da água. Há duas grandes injustiças.

Primeira: a Copasa alega que a água, em Minas Gerais, é a de melhor qualidade.

Estamos com um laudo técnico e queremos fazer parceria com a UFMG para realizar

estudos em relação à água. Há laudos como o de Capinópolis, que mostram que a

água está imprópria para o consumo. Isso acontece em várias outras cidades. Há

cidades em que a Copasa leva água por meio de carro-pipa, como denunciei aqui, e

cobram pelo esgoto inexistente, que corre a céu aberto. A Copasa cobra até de

pessoas que têm fossa séptica, o que é um verdadeiro absurdo, um grande

desrespeito com a população. Há muito tempo estamos denunciando esses casos. A

Copasa recebe lucros altíssimos e cobra pelo tratamento de esgoto onde não há

tratamento de esgoto. Como exemplo de outros prestadores, cito Sete Lagoas, na

região metropolitana, cidade onde nasceu o Deputado Alencar da Silveira Jr. Sete

Lagoas cobra pela taxa de esgoto. Lá se faz a coleta de esgoto, que é jogado sem

tratamento no Rio das Velhas. Todo o esgoto de Sete Lagoas é recolhido e jogado

dentro do Rio das Velhas, mas cobram pelo tratamento de esgoto. Outro exemplo é a

cidade de São Francisco. Lá a Copasa colhe o esgoto, finge que o trata e o joga no

Rio São Francisco. Denunciei da tribuna da Assembleia a tragédia anunciada pelo

fato de a Copasa abrir buracos no Estado inteiro e não se preocupar em fechá-los. A

Copasa é responsável pela água de 611 cidades, abre buracos nas cidades,

deixando-as como um queijo suíço, e não vai lá tapá-los. Se o Prefeito não tiver

dinheiro para asfaltar de novo, não haverá asfalto, porque a Copasa não arruma os

buracos que faz. Abrem valetas, buracos e não arrumam. Trouxe aqui o Vereador

Marcílio, de Carbonita, que fez uma denúncia dos buracos que a Copasa abre em sua

cidade. Trouxe as fotos e todos os documentos provando. Falei ao Diretor da Copasa

que haverá mortes naquele lugar, que os buracos provocarão acidentes. Quando

acontecerem acidentes, a Copasa será responsabilizada. Pedi para não fazerem isso,

está tudo aqui, foi uma tragédia anunciada. No último domingo, faleceu o professor de
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português Marlis Marciel Nascimento Ramos, de São Francisco, com apenas 27

anos. No domingo, dia 21, à noite, ele pilotava uma moto Biz. Deparou com um

buraco feito pela Copasa, sem sinalização alguma, caiu dentro, bateu o rosto no

chão, quebrou o pescoço e veio a falecer. Ele não foi a primeira vítima desse buraco,

foi a terceira pessoa a se acidentar no mesmo buraco. Conversei com o pai da vítima,

Sr. José Luís Ramos, que tinha cinco filhos e perdeu o filho mais velho, de 27 anos. É

uma tragédia. Deixo nossos sentimentos para a família. O acidente foi na Avenida

Oscar Caetano, em São Francisco. Já havíamos avisado sobre a possibilidade de

acidentes naquele local. Isso mostra a irresponsabilidade daquele órgão. A Copasa

ainda mente. Denunciamos os aumentos ilegais da Copasa desde 2007. Esses

aumentos feriam a Lei nº 11.445. Essa lei federal de 2007 estabelece que é

obrigatória a criação de agências de saneamento para fiscalizar esse serviço. Como

dito aqui, o saneamento abrange os serviços de água, esgoto, drenagem fluvial,

águas de chuva, lixo e limpeza pública, tudo isso faz parte do saneamento. Uma

agência seria responsável pela fiscalização desse serviço, com a participação

autônoma e independente da população e com controle social. Desde 2007, entramos

com ações contra a Copasa pelos aumentos ilegais e pela cobrança da taxa de

esgoto onde não há o tratamento de esgoto. Em janeiro deste ano, tivemos a

felicidade de uma decisão da Justiça que impede o reajuste das tarifas em Minas

Gerais até a criação de uma agência específica para sua fiscalização.

A Copasa não aceitou, tentou recorrer e derrubar essa ação no Superior Tribunal de

Justiça, alegando que se não aumentasse, iria quebrar e ter dificuldades. O

Presidente do Tribunal de Justiça, o Ministro César Rocha, manteve a decisão da

Justiça mineira, impedindo o reajuste das tarifas de água e esgoto no Estado de

Minas Gerais praticado pela Copasa. Ele negou o pedido da estatal, que queria

suspender a liminar, fruto da ação de representação a que demos entrada no

Ministério Público. A Copasa alegou que teria prejuízo, mas o Ministro não caiu na

deles, dizendo que ela não conseguiu provar. Sabem como a Copasa iria provar que

teria prejuízo? De acordo com este texto, que acabamos de tirar do “site” da Copasa,

constatamos que só nesse primeiro trimestre, a empresa teve um lucro de

R$133.000.000,00. Ou seja, a Copasa mentiu para o Superior Tribunal de Justiça,
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porque disse que iria quebrar. O Presidente e a Diretoria da Copasa têm a cara de

pau de admitir que, assim que criarem a agência, aumentarão o valor da tarifa de

água e esgoto em torno de 9%. Então, Deputado Délio Malheiros, o Deputado que

votar a favor desse projeto, estará votando contra o consumidor, contra a população

de Minas Gerais. Da forma como está aqui, o projeto não atenderá ao povo. Essa não

será uma agência independente, mas homologatória, ela irá fazer tudo o que o

governo quiser. O governo vai nomear quem ele quiser. Essa agência será

homologatória e tarifária, para aumentar ainda mais a conta de água desse povo tão

sofrido do Estado de Minas Gerais. Não caiam nessa. O Deputado acha que o

Presidente da Copasa não disse isso, mas disse, eu ouvi. Ele falou para todos os

jornais. O Deputado que votar a favor desta lei, votará o aumento da tarifa de água e

esgoto. Esse projeto não atende à população de Minas Gerais. Essa agência é

tarifária, para aumentar o valor da conta de água. Por isso, conclamo todos os

colegas a votar contra esse projeto, que é uma grande traição ao povo mineiro. É

como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. O seu objetivo é aumentar o

valor da conta de água e esgoto no Estado de Minas Gerais, que já é muito cara. O

povo não aguenta mais. Mais uma vez, faço um apelo para que todos os colegas

votem contra esse projeto. Já não podemos permitir tantos abusos. Esse projeto fere

a titularidade dos Municípios e não garante a participação popular. A população não

tem acesso às planilhas, assim como o tivemos na Cemig, quando conseguimos

provar as irregularidades. A Copasa falou e vai continuar falando. Vai pedir o

aumento que quiser. Será desse jeito, a bel-prazer, e o governo é que indicará os

membros dessa agência.

Fica aqui esta convicção: o Deputado que votar a favor da criação dessa agência,

estará votando contra o consumidor de Minas Gerais, contra o povo. As modificações

que foram feitas não são suficientes para garantir transparência e independência.

Esse projeto é uma maldade para com o povo. A conta de água é muito cara, e o

povo já está muito sacrificado. Como já disse, a água é um bem essencial à vida,

mas, infelizmente, em Minas Gerais, está sendo tratado como mercadoria. Essa

agência é só para fazer aquilo que o governo quer e aumentar ainda mais o valor da

conta de água do povo de nosso Estado, que já está tão sofrido.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

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

público presente, retornamos a essa polêmica que é a criação da agência.

Não com o mesmo radicalismo e com a mesma razão do Deputado Weliton Prado,

tenho me posicionado contrariamente à criação da agência. Fui contrário à criação da

Agência Metropolitana, que já nasceu morta, porque o próprio Prefeito de Belo

Horizonte criou uma administração paralela a ela, já que não quer se sujeitar aos

interesses que irão compor essa nova agência reguladora da Região Metropolitana

de Belo Horizonte. A questão da agência reguladora do saneamento é ainda mais

séria. O Deputado Weliton Prado diz que os membros da agência serão nomeados

pelo governo; sim, serão, mas serão indicados pelos sócios acionistas. Sabem por

quê? Porque o mandato deles é de oito anos. O mandato do governo atual termina

em 2010, mas essas pessoas tomarão conta dos aumentos da Copasa a partir da

criação da agência e estarão lá independentemente de quem estiver no governo.

Estão defendendo os interesses de quem? Os interesses dos acionistas.

Deputado Délio, em 2001 ou 2002, se não me engano, a Assembleia votou e

aprovou, em razão da negociata feita com a Cemig, que ainda hoje continua

engasgada na garganta das pessoas corretas de Minas Gerais - o Banco Opportunity,

do Daniel Dantas, comprou 33% das ações e passou a ser dono -, num ato de

coragem, a Emenda à Constituição nº 50, se não me engano, que diz que o governo,

para abrir mão do controle acionário de suas empresas, precisa realizar referendo;

temos de fazer uma consulta popular por meio do voto. O que os inteligentes do

governo e aqueles que participaram das negociatas da Cemig fizeram? Dividiram a

Cemig em várias empresas. A Cemig tem hoje uma “holding” com 49 subsidiárias,

com os mesmos Diretores, com os mesmos Gerentes, com os mesmos Contadores.

E a Copasa já fez o mesmo. A Copasa, quando tirou da responsabilidade da

chamada “Copasa-mãe” as pequenas cidades que poderiam “estar dando prejuízo”,

entre aspas, para ela, criou a Copanor. Eu dizia - muitos até bateram palmas - que

era uma forma de o governo enxugar a contabilidade e os custos da Copasa para

melhorar a distribuição dos dividendos. Por quê? Porque ela tirava do orçamento da
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contabilidade a parte que dava prejuízo. A Copanor, todos sabem, já foi criada

deficitária. Perguntava, à época, como podia uma empresa deficitária ter sucesso em

seus empreendimentos. Não tinha, porque atendia aos interesses dos investidores da

Copasa, que são poucos. As ações da Copasa não foram pulverizadas, estão nas

mãos de poucos investidores, numa jogada inteligente - posso dizer -, mas maldosa

do ponto de vista dos interesses do povo mineiro e dela mesma. A Copasa deixou de

ser uma empresa social - no capitalismo, isso deixa de existir -, porque não faz

investimentos nas regiões mais pobres. A “Copasa-mãe” vai investir nas grandes

cidades, porque nelas, com certeza, o lucro é garantido.

Veja, Deputado Weliton Prado, que, na minha cidade, Pará de Minas, cobra-se pelo

tratamento do esgoto há mais de 25 anos, mas não o temos. Antes da criação da

agência, desde 2004, a Copasa tinha um acordo com o Ministério Público para

construir a ETE. Mas somente agora, há 15 dias, foi dada a ordem de serviço, porque

a Copasa se vê em dificuldade ao não cumprir seus compromissos, cobrando

ilegalmente - como já foi decidido - uma taxa de esgoto que não é tratado.

Sabemos que a Polícia Militar Ambiental se preocupa em multar o coitado do

produtor rural que às vezes tira um pouco de água do rio e joga na horta que está

plantando. Vem a polícia e o multa em R$16.000,00 ou R$17.000,00, mas não multa

a Copasa, a maior poluidora de mananciais do Estado de Minas Gerais. Se vocês

forem à minha cidade, Pará de Minas, verão que todo domingo de manhã a Copasa

lança uma descarga no ribeirão que está sendo despoluído. Ela o está despoluindo,

mas, ao mesmo tempo, joga nele um material - que não sabemos o que é -, e não dá

em nada. No entanto, se for um coitado quem fizer isso - um borracheiro, um lavador

de carro -, a polícia vai lá, o Ministério Público vai lá e multa o pobre coitado, obriga-o

a responder a um processo criminal. Atualmente, a coitada da pessoa notificada

responde a dois processos, um na Copasa ou nos órgãos ambientais e outro na

Justiça, criminalmente. O Ministério Público e a Justiça estão praticando os maiores

absurdos, principalmente contra as pessoas menos protegidas, contra pessoas

corretas, que estão em “sursis” de dois anos e quatro meses, de três anos, porque

fizeram um corte em seu pasto. São as maiores covardias. É um desrespeito ao povo,

principalmente porque o Juiz de 1ª Instância não tem coragem de decidir contra as
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exigências do Ministério Público. Às vezes, o próprio Promotor profere a sentença, e

o Juiz, para não ter atrito com o Ministério Público, na 1ª Instância, acata a decisão e

condena as pessoas irresponsavelmente, porque a maioria das condenações

referentes ao meio ambiente não tem embasamento prático, social, educativo.

O que mais me assusta, Deputado Dalmo, é que hoje as agências que estamos

criando - os órgãos que criamos - estão preocupadas apenas em fazer receita com

multas. Precisamos ter coragem de rever isso. Não podemos permitir que isso

aconteça. Atualmente, também o Ministério Público emite multas. “Vamos fazer um

termo de ajustamento. Você paga R$600,00, você paga R$300,00, você dá cinco

cestas básicas para uma entidade qualquer”. As pessoas estão desprotegidas.

E ainda há um sério problema, porque nossos advogados do interior também não

enfrentam o Ministério Público. Não há, no interior, advogados que o enfrentem, como

havia em Belo Horizonte. São pessoas que enfrentam o Ministério Público, que

enfrentam o Judiciário, dentro da legalidade.

Os advogados do interior morrem de medo do Promotor. Todos têm medo do

Promotor. Todos fazem o que querem. E nós ficamos calados. Tentamos votar - e

votamos - uma lei que colocava freio no Ministério Público, que atribuía

responsabilidade ao Promotor que abusa do seu cargo. Para eles, é muito cômodo

fazer o que estão fazendo, porque não têm de prestar contas a ninguém, nem para

eles mesmos. Tenho a certeza de que alguns Promotores adotam esse tipo de

comportamento em relação às pessoas mais simples, e talvez não durmam à noite.

Devem ficar preocupados e com sentimento de culpa por não terem agido

corretamente. Tenho minhas dúvidas, Sr. Presidente. Os membros dessa agência

serão nomeados pelos investidores da Copasa, que terão o controle dessa entidade

durante oito anos. Como disseram vários companheiros, antes do final do ano haverá

um aumento de no mínimo 37% na tarifa, previsto para atender aos interesses dos

bons investidores de Minas Gerais, daquelas pessoas que têm contribuído para o

desenvolvimento, porque estão levando todos os nossos dividendos, toda a nossa

receita, para países próximos de nós. Isso não fica em Minas Gerais; isso fica no

bolso e na bolsa de poucos.

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

O Deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, encaminho o pedido para que

votemos agora.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 8, salvo emendas e destaques. As

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

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Weliton Prado - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental.

Questão de Ordem

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, a verificação de votação é regimental, mas

temos absoluta convicção de que não é necessária. É uma atitude inócua fazer

verificação de votação.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, é regimental.

O Deputado Zé Maia - Mas não é necessária.

O Sr. Presidente - A Presidência tem de acolher os preceitos regimentais. Solicito a

compreensão do Deputado, a fim de procedermos à verificação de votação.

O Deputado Weliton Prado - Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - 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. 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” 46 Deputados. Votaram “não” 10 Deputados.

Houve 2 votos em branco. Está ratificada a aprovação do Substitutivo nº 8, salvo

emendas e destaques. Com a aprovação do Substitutivo nº 8, ficam prejudicados os

Substitutivos nºs 1 a 7 e as Emendas nºs 2, 4 a 12, 34 e 43. Em votação, as Emendas

nºs 1, 3, 13 a 33, 36 a 41 e 44 a 55. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Weliton Prado - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de
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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.

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” 8 Deputados. Votaram “não” 45 Deputados. Houve

3 votos em branco. Está ratificada a rejeição das Emendas nºs 1, 3, 13 a 33, 36 a 41

e 44 a 55. Votação da Emenda nº 35. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, fica aqui o nosso lamento, com todo o

respeito que tenho pelos meus colegas e pelas minhas colegas nesta Casa.

Reafirmo, com muita veemência, que os Deputados que hoje votaram para criar a

agência tarifária para homologar, aumentar o valor da conta de água, votaram contra

o consumidor de Minas Gerais e a favor do aumento da conta de água e de esgoto.

Há também aqueles Deputados que se omitiram e não tiveram a coragem de se

posicionar.

V. Exa. deveria ter pensado dessa maneira no momento de votar o projeto. V. Exa.

votou contra o povo de Betim, e os outros Deputados votaram contra a população de

Minas Gerais, que vai sentir isso no bolso. O próprio Presidente da Copasa disse que

a conta aumentará em torno de 9%. Fica aqui todo o meu protesto.

Gostaria de encaminhar a Emenda nº 35, que é uma emenda importante, que tenta

melhorar um pouco o projeto, porque esse projeto é muito ruim e fere a Lei Federal nº

11.445. A Emenda nº 35 apenas vem fazer justiça. Se a Copasa cobra pelo

tratamento de esgoto, tem de realizar o serviço; é o mínimo que ela deve fazer. Aliás,

isso está em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, e é justamente

sobre isso que fala a Emenda nº 35. Se a Copasa cobrar pelo tratamento de esgoto,

terá de prestar o serviço. Encaminho de forma favorável à aprovação da Emenda nº

35, que visa a garantir que não haja cobrança ilegal da taxa de esgoto, sem que

exista o serviço. É o mínimo que ela tem de fazer.

Os valores relativos ao tratamento de esgoto só serão incluídos na tarifa dos

serviços de esgoto sanitário após a conclusão das obras e o início da operação do
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sistema de tratamento, o que resultará na efetiva prestação dos serviços. A Copasa

não obedece nem a lei, mas ela faz um convênio com o Município. Existe uma lei

aprovada pelo Município que garante a ausência de cobrança por parte da Copasa

caso o seu serviço não esteja concluído, mas a verdade é que hoje ela tem cobrado.

Neste fim de semana, participarei de uma audiência pública em Turmalina, porque a

sua população está revoltadíssima. O serviço de esgoto sanitário compreende a

captação e o tratamento de esgoto e os constitui como serviços públicos essenciais.

Ocorre que, em diversos Municípios, verifica-se a lesão ao direito do cidadão, pelo

serviço público prestado de forma infelizmente inadequada, o que também diz

respeito ao direito do consumidor de pagar apenas pelos serviços efetivamente

prestados. A irregularidade fere as Constituições Federal e Estadual e o Código de

Defesa do Consumidor, de forma mais grave, porque a cobrança pelo serviço de

esgoto sanitário se faz na mesma fatura da tarifa do serviço de abastecimento de

água; cobra-se pelo pagamento dos serviços realizados, ora não prestados e muitas

vezes sequer oferecidos. A prática é abusiva e ilegal e fere o Código de Defesa do

Consumidor, porque é venda casada. A Copasa cobra pelo tratamento de esgoto e

não realiza o serviço. Aliado a isso, está o fato de existir rede coletora disponível, em

funcionamento, para imóvel, mas ela não garante que a estação de tratamento de

esgoto seja concluída, em operação. Muitas vezes, até existe rede para coletar, e

coleta-se toda a merda, todo o esgoto e joga-se tudo dentro do rio, porque não há

uma estação de tratamento.

Sei que muitos Deputados virão à tribuna para atacar, para xingar, para defender o

governo do Estado e o aumento da tarifa, mas vou continuar cumprindo a minha

função de defender o povo de Minas Gerais. Repito que os Deputados que hoje

votaram a favor da criação da agência votaram contra o povo e a favor do aumento

do valor da água e do esgoto no Estado.

Temos de pôr o dedo na ferida. Isso pode ter magoado e ofendido muitas pessoas,

mas estou cumprindo o meu dever de fiscalizar e defender o povo de Minas Gerais,

para o qual fui eleito. Falo aqui em nome da Bancada do PT-PCdoB, que, de forma

firme, ética e corajosa, votou a favor do povo. Parabenizo todos os Deputados do PT

e PCdoB, que defendem a população de Minas Gerais, e os Deputados que votaram
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contra a criação dessa agência para homologar e aumentar o valor da tarifa de água

no nosso Estado.

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

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, mantendo a serenidade e, acima de

tudo, a dignidade desta Casa, dirijo-me não apenas aos colegas parlamentares, mas

também a quem está nos acompanhando. O que foi feito aqui foi feito para quem está

nos assistindo, como se fosse fácil enganar o povo. O povo está acordando. Por isso

quero me dirigir rapidamente àqueles que não querem ser enganados. Uma maioria -

não é uma pequena maioria -, praticamente 90% dos Deputados presentes votaram,

de maneira tranquila e respeitosa, a favor de um projeto que cria uma agência

reguladora para os serviços de abastecimento de água e esgoto no Estado.

Em primeiro lugar, obedeceu-se a uma lei federal elaborada recentemente, em

2007, do PT, do Presidente Lula e do Brasil, que obriga a existir uma agência; então,

passou a ser uma lei de todos nós.

Em segundo lugar, o projeto de lei que acabamos de votar - fomos atacados e

agredidos com a alegação de que votamos contra o povo, de maneira desrespeitosa

ao ambiente democrático - é idêntico à Lei nº 11.177, de 18/12/2008, que foi

aprovada na Bahia pelo Governador Jaques Wagner, do PT. A cópia está aqui. São

idênticos os artigos, especialmente aqueles que fazem referência ao que foi aqui

mencionado, ou seja, que essa agência tem a prerrogativa de analisar e definir

valores de tarifas.

Portanto, Sr. Presidente, concluo sem usar o tempo que me é destinado, em

respeito não somente ao ambiente democrático e aos colegas que aqui estão, mas

também a quem está nos assistindo, apenas para dizer que estamos votando uma lei

e que há uma lei federal que obriga o governo do Estado a ter uma agência

reguladora que cuide de avaliar e defender os interesses de todos os mineiros, sem

exceção. De repente, como o resultado não satisfaz a “a” ou ”b”, somos todos

agredidos como se estivéssemos aqui votando contra o povo e apresentando uma

afirmação que não corresponde à verdade. Fica claro que, em vez de debaterem as

emendas destacadas, usaram o tempo para nos agredir e dirigir-se a você, que está
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nos acompanhando, sem dizer as coisas com clareza. Acabamos de votar uma

agência, atendendo ao comando de uma lei federal, que, há poucos anos, foi

aprovada em Brasília, em 2007, que diz: “É obrigatório ter agência; se não, o Estado

está na ilegalidade”. Votamos uma lei com artigos que tratam da mesma matéria, a

exemplo do que fez o Governador Jaques Wagner, do PT, que cumpriu a lei federal.

É bom que quem está nos assistindo avalie. Qual é o propósito de se fazer esse

tipo de observação para você? Será que é para esclarecê-lo ou iludi-lo? Mais do que

isso, será que é simplesmente para agredir os colegas que aqui estão? Não aceito

isso, Sr. Presidente. Voto com a minha consciência tranquila e em defesa e respeito

ao povo mineiro. Sei que quem votou a favor ou contra o fez com as suas convicções.

É isso que faz do ambiente democrático um espaço apropriado para representar o

povo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 35. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

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 Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. corrigisse o meu

voto. Meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Está retificado o seu voto. Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram

“não” 43 Deputados. Houve 2 votos em branco. Está ratificada a rejeição da Emenda

nº 35. Votação da Emenda nº 42.

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

Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de deixar bem claro, de forma simples e

objetiva: filho feio também tem pai. Não somos pais deste monstrengo criado na noite

de hoje, então cada um de vocês assuma isso. Jogamos esse monstrengo no colo de
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vocês. Os Deputados que votaram favoravelmente são pais dessa criança, são pais

desse monstro, que vai prejudicar a população de Minas Gerais, e da mesma maneira

quem encaminhou o projeto para esta Casa. Volto a repetir: essa é uma agência

tarifária para homologar as vontades do governo do Estado. Então, tomem; o filho feio

é de vocês, o monstro é de vocês; foram vocês que votaram a favor de criar essa

agência. Infelizmente o Poder Legislativo não teve a autonomia e a independência

que deveria ter, então assumam a responsabilidade. No segundo semestre, quando

aumentar mais de 9% o valor da conta de água, a responsabilidade é de quem votou

a favor. A Bancada do PT e do PCdoB votou contra isso, votou a favor do povo

mineiro, teve posição. A nossa posição foi a favor do povo. Quem votou a favor disso

posicionou-se a favor dos acionistas internacionais, que, só no primeiro trimestre,

tiveram lucro de R$133.000.000,00. Essa é a conta de água mais cara do Brasil. A

Copasa cobra por um tratamento, e o serviço não é prestado. Então quem criou esse

monstro foi o governo do Estado de Minas Gerais, por meio dos Deputados que

gestaram esse filho feio nesta Casa.

Apresentamos diversas emendas como a nº 42, destacada, que visa a garantir a

transparência, a participação popular e o controle social, o que estabelece a Lei nº

11.445, de 2007. Só que, infelizmente, as nossas emendas não foram acatadas. Por

que não? O povo não pode participar, não pode ter acesso às planilhas, não pode ter

o controle social? Como será o funcionamento das audiências públicas? Então, por

que colocar a sujeira debaixo do tapete? Vamos esclarecer; aliás, o Tribunal de

Justiça e o Ministério Público denunciaram isso. Faço uma pergunta a todos os

parlamentares: quantas auditorias foram feitas nas contas da Copasa? Quantas?

Quantas vezes as contas, as planilhas da Copasa foram fiscalizadas? Você sabe

quantas vezes? Nenhuma. Não foi fiscalizada nenhuma vez. Não há transparência.

Infelizmente não se quer a transparência. O Deputado Carlin Moura está coberto de

razão quando diz que esse projeto é inconstitucional, ilegal, imoral, uma afronta ao

povo mineiro.

Várias emendas importantes que apresentamos não foram aprovadas. Se não

foram aprovadas emendas que vêm ao anseio do povo de Minas Gerais, os

Deputados que votaram para não acatar essas emendas votaram contra o povo.
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Vejam a emenda: “A Arsae-MG somente poderá iniciar os projetos 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 11.445/2007”. O que há de mais nisso? É cumprir a lei. Votaram contra. A criação

de um conselho de consumidores, que é a participação do povo, para garantir o

controle social e a participação da sociedade por meio de um órgão construtivo,

assegurando a representação dos Municípios, dos usuários, dos órgãos de proteção

do consumidor, dos órgãos governamentais, conforme dispõe o art. 47 da Lei

Nacional: os Deputados foram contra, contra o que estabelece a Lei nº 11.445.

Vamos ver a que mais foram contrários. Garantir a participação dos Municípios na

diretoria colegiada. Garantir os critérios, observada a distribuição dos ganhos de

produtividade - está aqui o Sindágua. Garantir os ganhos de produtividade para que

os trabalhadores sejam valorizados. Votaram contra. Autorizar as prestadoras de

serviços de saneamento básico que atuam em localidades com IDH inferior à média

do Estado a estabelecer o benefício da tarifa social para famílias de baixa renda. São

contra a tarifa de baixa renda para os serviços de água e de esgoto. E mais a

Emenda 35: “Visa garantir que não haja cobrança ilegal da taxa de esgoto sem que

exista o serviço”. Não quiseram aprovar. Então a Copasa pode continuar cobrando

pelo serviço, pode jogar a merda toda dentro dos rios e dos lagos. Os Deputados

foram a favor disso aqui hoje. Então assumam o filho, assumam a criança. Foram

contra as Emendas nºs 35 e 36. A Emenda nº 37, que fala da recuperação dos custos

decorrentes da prestação de serviço: foram contra. Para finalizar, foram contra a

Emenda nº 38, para cumprir os dispositivos da lei federal; a Emenda nº 39, que visa

garantir que o processo seja mais democrático, transparente, claro e objetivo; as

Emendas nºs 39, 40 e 49; 41 e 42.

Finalizando, Sr. Presidente, fica aqui todo o nosso protesto e a nossa indignação.

Quando houver aumento agora, no mês de agosto, e em todos os anos

subsequentes, podem ter certeza de que terão de assumir essa responsabilidade

com toda a população de Minas Gerais. Muitos podem ficar aqui cruzando os braços

e virar a cara para mim, mas estou aqui de coração aberto, falando a realidade,

cumprindo o meu dever, que é defender o povo, cumprindo o meu dever,
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representando o PT e o PCdoB. Agradeço.

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

da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Sr. Presidente, há 15 anos, criamos a TV

Assembleia. O bom da TV Assembleia é que somos cobrados pelos nossos eleitores.

Recebi aqui, agora, um telefonema de Sete Lagoas, onde nasci. Primeiro, quero

deixar registrado, Sr. Presidente, para os meus conterrâneos que estão me

acompanhando pela TV Assembleia hoje, e deixar bem clara a inverdade que foi

apresentada pelo Deputado que me antecedeu. Temos de apresentar a verdade:

Sete Lagoas não tem a concessão da Copasa. Não existe Copasa em Sete Lagoas,

como foi apresentado pelo Deputado que me antecedeu. Recebi, Sr. Presidente, um

telefonema de Sete Lagoas, pelos que acompanham os nossos trabalhos pela TV

Assembleia. Então quero deixar bem claro que foi apresentado pelo Deputado que

me antecedeu que, em Sete Lagoas, a Copasa cobra um absurdo pela água; em Sete

Lagoas, não existe a Copasa.

Não vou ficar nesta Casa, Sr. Presidente, depois de 20 anos de vida pública, vendo

um Deputado subir à tribuna e falar que estou votando o aumento da Copasa.

Nenhum Deputado aqui está votando o aumento de nada, Sr. Presidente. O

Deputado que me antecedeu tem de deixar bem claro que, deste microfone, quando

falei do problema do gás, da maneira como o gás é falado aqui, ele deixava bem

claro, em um de seus pronunciamentos, que a agência reguladora era a solução para

o gás natural, para fiscalizarmos para onde estava indo o dinheiro. Por que é para o

gás natural e não é para a Copasa, Sr. Presidente? Não vou admitir, Sr. Presidente,

um Deputado falar asneiras aqui. Tenho de ter um tratamento respeitoso nesta Casa,

Sr. Presidente. Aqui fiz, aqui faço e represento o povo mineiro, como os colegas que

aqui estão. Vai ficar muito bonitinho amanhã ele colocar “outdoors” em Belo Horizonte

e dizer: “Resolvi o problema da Copasa, eu fiz”.

A agência reguladora, Sr. Presidente, nada mais é que um canal de discussão com

a sociedade. E o governo do Partido dos Trabalhadores é favorável a essas agências

nos seus Estados.

Também aproveitei, Sr. Presidente, para ir até a porta, pois o segurança me
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chamou a fim de me entregar um documento da Câmara Federal, de um Deputado

Federal, irmão de um Deputado que esteve na tribuna dizendo que “é contra o povo”,

“é contra o povo”. O documento diz, Sr. Presidente, que o Deputado Federal Elismar

Prado votou contra o recurso da merenda escolar, que hoje é a mixaria, Sr.

Presidente, de R$0,20. Votou contra a população, contra a merenda escolar o irmão

desse Deputado que sobe à tribuna e diz essas asneiras. Ele votou contra a

população, Sr. Presidente. Não vou mais aceitar isso, Sr. Presidente. O pobre, o

trabalhador e o menino vão hoje para a escola a fim de receber a merenda escolar,

uma mixaria do governo federal pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar:

R$0,20. E o irmão do Deputado vota contra isso, Sr. Presidente.

É muito boa a TV Assembleia. Hoje recebemos a cobrança, Sr. Presidente, dos

nossos eleitores mineiros e, entre eles, os moradores de Sete Lagoas. Penso, Sr.

Presidente, que devemos ter respeito. Não podemos aguentar Deputado dizer na

tribuna: “Vocês estão votando o aumento da Copasa”. Alguém votou algum aumento

aqui hoje, Sr. Presidente? Como um rapaz fala isso? Como um Deputado sobe ali e

fala isso? Será que isso continuará? Há 77 Deputados, e hoje estão aqui 60

Deputados que votaram pelo aumento da Copasa? Que aumento da Copasa foi

esse? Vou ter a oportunidade de pedir a ele que se retrate. Ele deixou bem claro que

votamos o aumento da Copasa, e não fizemos isso aqui. A afirmação foi falsa e

leviana, Sr. Presidente, e não fui eu nem o meu Partido que vendeu todas as ações

da Copasa que tinha. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 42. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

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” 10 Deputados. Votaram “não” 43 Deputados.
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Houve 3 votos em branco. Está ratificada a rejeição da Emenda nº 42. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.186/2009 na forma do Substitutivo nº 8. À

Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, de

maneira serena, comunico que votei contra o projeto que cria a agência reguladora

por motivos fundamentados. O primeiro deles é de natureza jurídica. No meu

entendimento, essa agência, ao vincular unilateralmente os Municípios que já têm

uma relação estabelecida com a Copasa, fere o princípio da autonomia municipal.

A segunda questão, talvez a mais importante, é que a agência foi criada sem se

considerar a totalidade da política de saneamento. A Agência regula apenas água e

esgoto. A política nacional de saneamento estabelece que o conceito de saneamento

engloba, além da água e do esgoto, a coleta, tratamento e destinação final de

resíduos sólidos e águas pluviais. Portanto, esse projeto criará um trabalho redobrado

para os Municípios, que terão um vínculo com a agência reguladora de saneamento e

ainda terão de criar uma agência própria para tratar dos resíduos sólidos e das águas

pluviais.

Sr. Presidente, o terceiro aspecto é que essa Agência está sendo criada sem se

considerar nenhum mecanismo de transparência, de participação da sociedade ou de

maior controle social. Agência que cuida de tarifa, de uma política tão sensível para o

ser humano, na medida em que trata do acesso à água, e para o meio ambiente, já

que cuida do tratamento do esgoto, deveria ter um controle maior, principalmente

porque essa é uma política universal. Todas as pessoas dependem do acesso à

água, seja para utilização doméstica, para o consumo humano, seja para suas

atividades econômicas, para a agricultura, para a criação de animais. Apresentei

várias emendas para democratizar mais essa Agência, mas não foram acolhidas. Por

estes três motivos - trabalho redobrado para os Municípios, que terão de criar outra

agência; falta de maior democratização do funcionamento da Agência e autonomia

municipal -, votei contra.

Finalizo dizendo que temos de reconhecer que o governo erra muito. No início da

reunião, fiz uma crítica a uma pessoa que respeito. Não tenho nenhuma divergência
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maior com ele, mas considero o Presidente da Copasa o maior responsável pela

polêmica aqui instalada. Antes de a Assembleia aprovar, em 1º turno, o projeto de

uma agência que tem por função regular a questão tarifária, o próprio representante

do governo do Estado veio a público dizer que a Assembleia deveria acelerar a

votação, porque ele precisava dar um reajuste de 9,5% para recuperar

R$20.000.000,00 em investimentos. Com essa afirmação, aqui se votou não a

agência reguladora, mas a reajustadora, porque o próprio Presidente da Copasa

colocou dessa forma. Não farei aqui juízo de valor sobre ninguém, até porque o juízo

sobre todos nós quem faz é o eleitor, no momento adequado. Mas considero que uma

agência com mecanismo de transparência maior pode ter um freio, uma salvaguarda

ao aplicar seus reajustes. Da forma como está o projeto, leva-nos a entender que

essa Agência foi criada simplesmente para cumprir um requisito formal, preliminar, de

um reajuste de tarifa. Como Deputado e mineiro, espero que isso não ocorra. Se

ocorrer, a população que faça o seu julgamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de elogiar

a postura do Deputado André Quintão, que, legitimamente, foi à tribuna e, de maneira

democrática, expôs o seu pensamento e os seus pontos de vista. O parlamento é

dessa forma. Fomos alçados pelo voto popular, e aqui não há nenhum menino. Não

aceito a forma como o companheiro Weliton Prado, a quem respeito muito, tratou o

Parlamento. O Deputado há de me perdoar, mas S. Exa. foi muito infeliz nas suas

declarações. Sempre acompanho as suas lutas e, muitas vezes, admiro o seu

posicionamento. O senhor tem um valor muito grande, mas a forma como V. Exa.

tratou o Parlamento foi extremamente debochada e desrespeitosa.

Estamos aqui desde a parte da manhã discutindo a criação dessa Agência. Fiz

questão de analisar os pontos, de acompanhar as discussões e penso que, da forma

como está sendo proposta, essa Agência se tornará mais democrática, por três

motivos. Primeiro, porque tiramos a discussão de dentro da Copasa. Estamos

proporcionando à população acesso a essa discussão, com Ouvidoria e com órgãos

para ouvir a população. Hoje, a Copasa não tem essa abertura democrática para
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ouvir as propostas da população. Segundo, porque a diretoria dessa Agência será

nomeada pelo Governador, mas a Assembleia irá sabatinar os Diretores para saber

quais são os seus interesses, posicionamentos e competências. Só depois disso é

que eles assumirão a direção dessa Agência Reguladora. Podemos aceitar ou não os

nomes propostos pelo Governador. Será uma abertura, uma oportunidade para o

Parlamento. Terceiro, porque as coisas acontecerão mais às claras na Secretaria de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, ou seja, de maneira mais

democrática.

O projeto está no 1º turno, e me senti extremamente incomodado com as

colocações que aqui foram feitas. Este é o meu quarto mandato, e não estou aqui

para ouvir nenhuma agressão dessa natureza. Acho que a população tem maturidade

suficiente para ouvir as alegações do parlamento, do parlamentar. Estamos aqui para

votar a favor ou contra, mas de uma maneira muito clara e democrática. Que me

perdoe o Deputado Weliton Prado, pessoa que respeito e admiro muito, mas ele

jogou para a plateia, ao fazer um pronunciamento acusando o Parlamento, dizendo

que quem votasse a favor estaria votando contra a população. Absolutamente, não

tem nada disso. A Copasa precisaria criar essa Agência Reguladora por força de uma

lei federal votada em 2007, ou seja, há quase três anos. E o Estado de Minas tem

que se adequar à legislação federal. Então, é o 1º turno, e espero que a discussão

seja travada em alto nível. Queremos ter oportunidade, no intervalo entre o 1º e o 2º

turno, para amadurecer mais as nossas ideias, estudando, de maneira muito

consciente e clara, e sem votar contra a população de Minas Gerais. Quem sou eu

para votar contra a população de Minas Gerais? Apresentamos as nossas alegações.

O projeto está aprovado no 1º turno, e vamos discuti-lo à exaustão no 2º turno.

Espero que possamos dar o nosso voto não contra a população, mas para cumprir a

legislação federal, criando uma agência reguladora mais democrática, com Ouvidoria

e com os Presidentes indicados pelo Governador e sabatinados, arguidos pela Casa.

Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, não sei qual foi a impressão que

causaram nos ouvintes as palavras ditas pelo ilustre representante do PT. Eu,

particularmente, quase não reconheci o teor do projeto no que foi dito. Nada,
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absolutamente nada do que foi dito foi verdade. Estamos votando um projeto que cria

uma agência reguladora. A agência reguladora é a maior conquista que o consumidor

de água e esgoto pode ter, porque esses serviços são regulados por ela. Hoje, pelo

sistema atual, se um cidadão não estiver satisfeito com o serviço de água ou esgoto,

ele terá de reclamar na própria empresa. E a empresa pode não querer atendê-lo.

Agora, existirá uma agência reguladora que o cidadão poderá procurar para punir a

empresa que não oferecer um serviço de qualidade. O que foi dito aqui é pura

mentira, é pura balela. Falou-se que estávamos votando aumento do preço do serviço

de água. Estamos criando uma agência reguladora do serviço de água, estamos

dando uma proteção ao consumidor. Agora, vem um Deputado, cujo irmão, em

Brasília, votou contra o valor da merenda escolar. É preciso esclarecer isso. O

governo Lula manda para as escolas dos Municípios R$0,20, por aluno, para a

merenda escolar. O governo de Minas completa o valor. Em Brasília, foi votado um

projeto que aumenta de R$0,20 para R$0,60 o valor da merenda escolar, e o irmão

do Deputado, o Deputado Federal Elismar Prado, vota contra esse projeto, contra o

aumento da merenda para o pobrezinho do estudante de escola pública. E vem dizer

que estamos votando aumento de água. Tenha paciência. O que foi feito aqui foi um

estrito cumprimento do dever legal. A emenda que foi votada aqui é determinada por

legislação federal, pelo governo Lula. O governo Lula aprovou um projeto de lei que

determina que os Estados tenham uma agência reguladora de água e esgoto. Minas

Gerais acaba de aprovar o seu. Estamos na vanguarda: somente oito Estados

aprovaram o seu. Nós, no cumprimento da lei federal, somos julgados como

criminosos, porque criamos uma agência reguladora que tem por objetivo proteger o

consumidor. Vejam a que ponto chegamos. Estão todos lá, perto da Mesa, solicitando

ao Presidente que encerre a reunião, que corte a minha palavra, porque estou

esclarecendo à população mineira a verdade dos fatos, o que está acontecendo. Não

tive o direito de reclamar anteriormente, de falar com o Deputado abertamente,

porque estávamos em período de discussão e não queríamos retardar a votação.

Esta é a verdade, Sr. Presidente, é a verdade que temos de dizer ao povo mineiro:

votamos aqui, hoje, a criação de uma agência reguladora que protegerá o cidadão,

que vai proteger o consumidor, uma agência reguladora necessária, uma agência
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reguladora nos moldes das que o PT aprovou em seus Estados. É bom lembrar que o

Governador da Bahia, Jaques Wagner, do PT, aprovou uma agência reguladora

exatamente igual à que hoje votamos e criamos. Mas a Bancada do PT vem dizer que

o projeto é ruim. Lá é bom, aqui é ruim. Lá é bom porque é deles, aqui é nosso.

Então, Sr. Presidente, para acabar com essa demagogia, para acabar com essa

conversa fiada: o que foi dito aqui é mentira, mentira de um Deputado cujo irmão

votou contra o aumento do valor da merenda escolar. O valor para a merenda escolar

que o governo federal repassa é de R$0,20 por aluno, mas tentou-se aumentar para

R$0,60. E o irmão dele, o Deputado Federal Elismar Prado, em Brasília, votou contra

esse aumento. É preciso que isso seja dito.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço o encerramento, de plano,

da reunião, porque não há número regimental.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 1º de julho, às 9 e às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas,

com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
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Leite, Fahim Sawan e Weliton Prado; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:
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Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.936/2008; requerimento do

Deputado Carlin Moura; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro

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

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, sei que a ata é elaborada resumidamente.

Depois, é feita uma publicação geral. A solicitação que faço a V. Exa. é que seja

retirada da ata algumas afirmações feitas pelo Deputado Weliton Prado. Ontem, a

Assembleia Legislativa votou o projeto que cria uma agência reguladora. Na tribuna,
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por várias vezes, o Deputado Weliton Prado tratou de aumento de tarifa. Ontem, a

Assembleia não votou aumento de tarifa da Copasa, mas a criação de uma agência

reguladora. Como entendemos que foram palavras ofensivas aos Deputados,

solicitamos a V. Exa. que retire da ata da reunião extraordinária, realizada na noite de

ontem, os termos ofensivos utilizados pelo Deputado Weliton Prado contra os seus

colegas no Plenário. Em alguns momentos, ele estava exaltado, indicando Deputados

no Plenário. Reafirmo: não votamos tarifas, votamos o que todo o Brasil já conhece

em relação a vários serviços públicos, ou seja, as agências reguladoras. Solicito a V.

Exa. expungir da ata da reunião anterior os termos ofensivos do Deputado a seus

colegas. A princípio, solicito a V. Exa que seja feito isso. Após a decisão de V. Exa.,

vou elaborar um requerimento baseado no art. 62 do Regimento Interno desta Casa,

para o Deputado provar as afirmações que fez contra este e outros Deputados na

reunião extraordinária de ontem à noite. Solicito a V. Exa. que me responda a essa

questão.

O Sr. Presidente - A Presidência vai verificar a íntegra da ata. Se for necessário, a

retificação será feita. Com a palavra, para discutir, o Deputado Fahim Sawan.

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a princípio, queria

corroborar as palavras do Deputado João Leite. Ontem, todos nós, a maioria dos

Deputados, sentimo-nos ofendidos com as afirmações do colega Weliton Prado.

Recebi alguns telefonemas, até de familiares, mostrando que o que se viu ontem,

protagonizado pelo Deputado Weliton Prado, não tinha sido visto nas duas gestões

em que aqui estou como parlamentar. Gostaria de corroborar todas as palavras do

Deputado João Leite. Trata-se de um anseio da maioria dos Deputados com quem

conversei após a reunião de ontem. Que fosse dita a verdade à população mineira. O

que foi dito aqui ontem não corresponde ao que estávamos fazendo, um trabalho

sério e exaustivo para o povo de Minas Gerais. Infelizmente, tivemos de ouvir tudo o

que foi dito. Aproveito o espaço para dizer que ontem foi protocolado no Plenário um

projeto do Governador Aécio Neves, anexado ao Projeto de Lei nº 1.857/2007, do

Deputado Dinis Pinheiro, para subsidiar empresas que colocam, em seu quadro de

funcionários, ex-presidiários, pessoas que pagaram suas penas, estão em liberdade

condicional e tiveram formação em alguma atividade nas prisões. Essas pessoas
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acabarão de cumprir suas penas e terão oportunidade de trabalhar se reinserindo na

sociedade. As empresas que aceitarem esse desafio social - a reintegração dessas

pessoas que erraram, pagaram suas penas e poderão voltar à vida normal e ao

mercado de trabalho, recuperados, recompondo a sua família - receberão subsídio

por parte do governo do Estado. Primeiramente, parabenizo o Governador por essa

iniciativa muito importante. Sr. Presidente, ontem apresentei emenda para que seja

estendido esse benefício às empresas que puderem acolher, em seu quadro de

funcionários, pessoas egressas do tratamento antidrogas, pessoas que, por mais de

12 meses, se encontram em abstinência das drogas e são controladas por um serviço

de tratamento do Estado. Acredito que assim estaremos recuperando mais essas

pessoas, que, ao fazerem uso de drogas, perdem suas famílias e seus amigos,

largam o estudo e o trabalho. Ao quererem a recuperação, essas pessoas precisam

de uma nova oportunidade. Que elas possam ter emprego, uma oportunidade, e

possam se reciclar, aprender uma nova profissão e voltar a estudar. Produzindo e

trabalhando, essas pessoas poderão reconquistar suas famílias. Estou dizendo aqui,

Sr. Presidente, de pessoas que, muitas vezes, nem tiveram uma oportunidade. São

meninos e meninas cada vez mais jovens, aliciados pelo tráfico, que nem sequer

conhecem outra história de vida a não ser a vida trágica que viveram desde a sua

infância. Então, quero aqui, Sr. Presidente, deixar registrado nesta Casa que estamos

apresentando esta emenda ao projeto do Governador, anexado ao projeto de 2007 do

Deputado Dinis Pinheiro, para que possamos realmente recuperar essas pessoas e

dar uma oportunidade a todos eles, porque todos merecem uma segunda chance.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço a concessão da palavra. Reafirmo aqui o

que disse ontem. O projeto votado ontem cria uma agência de água e esgoto, e não

de saneamento, na minha avaliação e também na avaliação do Presidente da

Copasa. Deputado João Leite, o próprio Presidente da Copasa deu entrevista, ontem,

na Rádio Itatiaia, e, também, a todos os jornais, há cerca de 15 dias, dizendo que,

assim que o projeto fosse aprovado por esta Casa, haveria um aumento, em média,

de 9%, significando mais R$20.000.000,00 por mês para a instituição. Assim, reafirmo
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que o projeto aprovado aqui tem o objetivo de aumentar o valor da conta de água e,

infelizmente, não estabelece o que obriga a Lei Federal nº 11.845. Peço desculpas de

público a todas Deputadas e a todos Deputados se, de alguma forma, se sentiram

ofendidos quando me referi à paternidade. Eu disse que a paternidade seria dos

Deputados, mas acho que não. Acredito que os parlamentares desta Casa ajudaram

a realizar um parto muito difícil, uma cesariana, realmente, muito pesada. Fiz exame

de DNA, e realmente o verdadeiro pai da criança é o Governador Aécio Neves. Ele é

o verdadeiro pai dessa agência, desse monstrengo que, na nossa avaliação,

infelizmente, não cumpre a Lei Federal nº 11.845 em relação ao saneamento, não

respeita a titularidade e terá a finalidade de aumentar a conta de água e de esgoto no

nosso Estado. Podem esperar o que acontecerá no segundo semestre e em todos os

anos. Essa agência não é transparente, não tem controle social, não tem participação

popular. O objetivo realmente é o aumento do valor da conta de água e de esgoto,

como afirmaram os Diretores da Copasa, até o seu Presidente, em entrevista numa

rádio no dia de ontem e para todos os veículos de comunicação há 15 dias. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo

retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Questões de Ordem

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, agradeço a oportunidade. De início, faço

coro com o Deputado João Leite, que me antecedeu. Acredito que é importante aqui,

nesta Casa, termos, no mínimo, respeito com o colega. O que vivenciamos aqui, na

noite de ontem, no nosso entendimento, foi um desrespeito a todos os Deputados.

Não podemos permitir que um colega nosso, usando demagogicamente este

microfone, venha desrespeitar todos nós. Não adianta chegar aqui hoje e pedir

desculpas, não. Acho que temos de tomar medidas mais concretas em relação ao
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desrespeito que vem sendo praticado, pois está fazendo até mesmo pouco caso das

pessoas que estão nos assistindo. Falou-se que esta agência que foi criada é da

Copasa. Tenho a impressão de que esse Deputado está iniciando uma campanha

para privatizar a Copasa. Tivemos, ontem, aqui, a presença do sindicato. Gostaria

que os empregados da Copasa assistissem sempre à fala deste Deputado que vem

procurando manchar a empresa, que é uma das instituições mais respeitadas do

Brasil. Funcionário da Copasa, fique atento a essas pessoas que mais tarde baterão

à porta da empresa. Cuidado com esses demagogos que estão procurando manchar

o nome de uma empresa respeitada em todo o Brasil e em todo o mundo. Essa é

uma agência de regulação, exigida por uma lei federal. Está aqui o jornal da Bahia

dizendo que o Governador do PT criou uma agência que é a mesma que está sendo

aprovada aqui, para atender a uma legislação federal. Procurem conhecer todas as

leis, todas as agências que estão sendo criadas no Brasil para atender exatamente à

legislação federal. Essa não é uma agência da Copasa, não é uma agência para

aumentar as contas de água. Ela permite, sim, não só as da Copasa, mas de toda

empresa que atua no setor, privada ou não, municipal ou estadual. A lei exige, para

que a empresa tenha a sua tarifa aumentada, a aprovação da agência. Ela não está

sendo criada apenas para isso, mas para atender à legislação federal, para regular o

setor de saneamento. Não é só a Copasa que está vinculada a essa agência, mas

todos os agentes que atuam no setor. A Copasa atua em cerca de 600 Municípios. E

os outros 253? Temos prefeituras municipais, autarquias e a iniciativa privada

atuando no setor. Ela vai regular o setor no Estado, não só a Copasa. O que esse

Deputado está querendo fazer aqui é jogar a população contra a Copasa - essa

empresa respeitada -, não sei com que intenção. Talvez, por trás disso, haja a

intenção, sim, de privatizar a nossa Copasa. Cuidado, trabalhador da Copasa,

procure conhecer profundamente as intenções das pessoas que usam este microfone

para expor suas posições de maneira demagógica, desvirtuando os fatos; procurem

conhecer o que está sendo aprovado em todo o Brasil. Em todo o País, estão sendo

criadas agências, porque a lei federal exige essa criação. Estamos atendendo a uma

determinação da legislação federal. Aliás, há muito tempo esse Deputado vem

lutando pela criação dessa agência e agora, demagogicamente, procura distorcer os
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fatos. É bom esclarecer isso para toda a população. Essa é a vantagem de contarmos

com a nossa TV Assembleia. Temos de estar atentos e divulgar as nossas ações,

mas com realismo e não com demagogia. Vamos estar aqui, Sr. Presidente, atentos.

Vamos tentar, a todo momento, trazer dados concretos. Já estamos iniciando um

movimento para criar na Casa uma frente parlamentar para defender as nossas

empresas públicas, como a Copasa e a Cemig, que constantemente vêm sendo

manchadas por Deputados que procuram confundir a cabeça do cidadão mineiro.

Funcionários da Cemig e da Copasa, fiquem atentos àquilo que se passa nesta Casa.

Vocês vão conhecer a realidade e o que está por trás de tudo isso. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, não vou entrar em provocação, serei

profundamente respeitoso com todos os colegas. A democracia é assim mesmo; é

bom, mas dá trabalho. E o parlamentar tem esse direito, sim, se ele realmente

defende a Copasa; se acha que o valor da água é barato; se acha que não há

nenhum problema; se acha certo a Copasa cobrar pela tarifa de esgoto e não prestar

o serviço; se acha certo a empresa quebrar o asfalto, abrir fossas, buracos, valetas

em todo o Estado e depois não arrumar, provocando vários acidentes e até mortes;

se acha que tudo isso é certo; se acha certo o que aconteceu com um professor de

Português no domingo, na cidade de São Francisco, que perdeu a vida. Eu já havia

denunciado a questão nesta tribuna, foi uma tragédia anunciada. Um professor de 27

anos perdeu a vida, foi a terceira pessoa a se acidentar no mesmo buraco. A Copasa

fez a valeta e não a tapou. No domingo à noite, um professor, com sua Biz, caiu

dentro dela, quebrou o pescoço e faleceu. Imaginem o sofrimento dessa família, do

seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Se ele acha que tudo isso está certo, se ele

acha que a Copasa pode falar que vai quebrar se não houver aumento do valor...

Aliás, foi por isso mesmo que o projeto chegou a esta Casa, um projeto

“frankenstein”. Nós apresentamos um projeto que garante a participação popular e o

controle social, que está adequando a Lei Federal nº 11.445. O Governador enviou o

projeto à Casa, que cria não a agência de saneamento, mas uma agência de água e

esgoto. E o próprio Presidente da Copasa - não sou eu que está dizendo isso -, o

Diretor Financeiro-Administrativo da Copasa falou que, assim que a agência for
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criada, vai aumentar 9%. Ele afirmou que vai aumentar, e nós já aprovamos o projeto

em 1º turno. O projeto também será aprovado em 2º turno, porque o governo tem

aqui maioria absoluta. O Presidente já disse que, a partir do segundo semestre,

haverá aumento de 9%. Realmente não podemos admitir isso, e há muitos

problemas. Entramos com uma ação na justiça, e esta garantiu uma liminar, por meio

de uma representação do Ministério Público, suspendendo o aumento da Copasa.

Esta recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que, coitadinha, não poderia

sobreviver, que quebraria e teria dificuldades se não houvesse o aumento. Não houve

aumento, o Ministro Cesar Rocha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não

admitiu e disse que a Copasa não conseguiu provar o que alegava. Pergunto: como

conseguiria provar, se, só nesse trimestre, ela teve um lucro de R$133.000.000,00?

Repito: R$133.000.000,00 em três meses, e não houve aumento. Foi o maior lucro:

52% em relação ao mesmo período do ano passado. O maior lucro histórico, recorde

da Copasa. Então, não venham com balela. Afirmo novamente que devemos ter

humildade, porque, quando realizamos um teste científico, como o DNA, não há

argumento. Peço desculpas se afirmei que esta Casa é o pai da criança. Desculpem-

me todos os Deputados e Deputadas desta Casa. Penso que a Assembleia fez um

parto muito forçado e difícil, uma cesariana. O verdadeiro pai da criança é o

Governador Aécio Neves, que enviou o projeto para esta Casa. Quem balançou o

berço, infelizmente, foi esta Casa, mas realmente o pai da criança é o Governador

Aécio Neves, que terá de cuidar dela. Agora, não adianta jogar fora a água suja com

a criança dentro. Cuidem do monstrengo que criaram. Para termos prova disso,

vamos ver o que acontecerá, no segundo semestre, com as tarifas de água e esgoto

da Copasa. Não podemos defender aqui o povo. Quando o Bloco PT-PCdoB vem a

este Plenário, de forma firme, e apresenta emendas para melhorar o projeto e garantir

transparências... Na história, nunca foi feita uma auditoria nas contas da Copasa nem

pelo Ministério Público nem pelo Tribunal de Contas. Eles fazem o que querem. O

Deputado Domingos Sávio falou sobre a Cemig, e está aqui no jornal: houve o

terceiro adiamento da licitação para o aluguel de veículos de R$147.000.000,00. Ela

foi novamente suspensa. O Deputado Domingos Sávio veio aqui e me fez um desafio

para eu trazer a documentação. Fiz o levantamento e o encaminhamos para o
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Tribunal de Contas. Sabem o que aconteceu? O Tribunal de Contas suspendeu

novamente a licitação por indícios de irregularidade. Houve o terceiro adiamento da

licitação de veículos da Cemig. Há um faturamento enorme. Devemos realmente

discutir esse assunto com muita responsabilidade e muito respeito a todos os

parlamentares, mas cada um cumpre a sua missão e sua parte. Estamos defendendo

o povo. O Deputado Fábio Avelar veio da Copasa, onde foi funcionário por muitos

anos. Então, que ele continue defendendo a Copasa, de forma muito firme, pois nós

permaneceremos defendendo o povo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião a Proposta

de Emenda à Constituição nº 8/2007 e o Projeto de Lei nº 3.186/2009, apreciados na

extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.936/2008, 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 Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin Moura, solicitando o

adiamento da votação do Projeto de Lei nº 2.936/2008. 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 2.966/2009, do Governador do Estado,

que define nova categoria de manejo para a Área de Proteção Especial da Região da

Gruta do Rei do Mato, no Município de Sete Lagoas. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (-
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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 será computada a presença, para efeito

de quórum, do Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, gostaria que o meu voto “sim”

fosse registrado, pois o painel não o registrou.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram apenas 27 Deputados. Portanto, não

há quórum para votação, mas há para a discussão das matérias constantes na pauta.

A Presidência torna a votação sem efeito.

A Presidência verifica, de plano, o esvaziamento do Plenário e a impossibilidade de

continuar a apreciação das matérias constantes na pauta.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, EM 5/6/2009

Às 10 horas, comparecem ao Plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, 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, a execução das penas no Estado
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e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício do Sr. Fabiano Torres Bastos, Coordenador de

Política Prisional da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em que indica a

Defensora Pública Luciana Ferreira Gagliardi para representar o órgão na reunião. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Amaury de Lima e

Souza, Juiz da Vara de Execuções Criminais de Juiz de Fora; a Sra. Silvana Barbosa,

Secretária de Assistência Social, representando o Sr. Custódio Antônio de Mattos,

Prefeito de Juiz de Fora; o Vereador Antônio Martins, representando o Sr. Bruno de

Freitas Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora; o Sr. Antônio

Galvão Dias Nascimento, Delegado e Coordenador de Projetos de Áreas Integradas,

representando o Sr. Eduardo de Azevedo Moura, Delegado Regional de Polícia Civil

de Juiz de Fora; a Sra. Luciana Ferreira Gagliardei, Defensora Pública, representando

o Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado; o Sr. Alexandre Martins

da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico da Secretaria de Estado de

Defesa Social; e a Sra. Cláudia Edna Calhau de Castro e Andrade, Coordenadora do

Núcleo de Gestão Prisional da Polícia Civil, 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 nas notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Defesa Social pedido de informação sobre as razões da

proibição de visita íntima imposta aos presos da Cadeia Pública de Cataguases; e

João Leite em que solicita seja encaminhada à Comissão de Saúde, à Secretaria de

Estado de Saúde e à Secretaria de Estado de Defesa Social cópia do "Relatório da

Visita ao Hospital do Pronto Socorro", realizado pela Comissão de Saúde Pública e

Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Juiz de Fora. 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 julho de 2009.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2009

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Eros Biondini, Antônio Carlos Arantes e Paulo Guedes (substituindo o Deputado

Carlos Gomes, por indicação da Liderança do PT), 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

Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Diego Andrade, da

Diretoria de Operação Sudoeste da Copasa-MG, (4/6/2009). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 1.752/2007 (Deputado Eros Biondini) e 160/2007

(Deputado Antônio Carlos Arantes), no 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.276/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes (2) em que solicita sejam

realizadas reuniões de audiências públicas nos Municípios de Caxambu e Capitólio,

para tratar dos problemas e das potencialidades turísticas do Município e da região,

visando em especial ao recebimento de turistas para a Copa de 2014; e Tenente

Lúcio (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública nos Municípios
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de Uberlândia e Araxá para tratar das potencialidades turísticas da região, visando à

receber seleções participantes da Copa do Mundo de 2014. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Tenente Lúcio, Presidente - Carlos Gomes - Antônio Carlos Arantes - Eros Biondini.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2009

Às 14h15min, comparecem no Plenário a Deputada Gláucia Brandão, membro da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, 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 os avanços e

desafios da legislação de incentivo à cultura nos âmbitos federal e estadual. A

Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ranulfo Alfredo

Manevy de Pereira Mendes, Secretário-Executivo do Ministério da Cultura,

representando João Luiz Silva Ferreira, Ministro de Estado da Cultura; Paulo Eduardo

Rocha Brant, Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais; José Fernando

Aparecido de Oliveira, Deputado Federal e Presidente da Frente Parlamentar Mista

em Defesa da Cultura; Bernardo Novais da Mata Machado, Professor e Pesquisador

da Fundação João Pinheiro; e a Sra. Sylvana Pessoa, Secretária-Adjunta da

Secretaria de Cultura de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidente, na qualidade de autora do requerimento que deu origem ao debate,

tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.
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Gláucia Brandão, Presidente - Carlos Gomes - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, em 16/6/2009: ofício do Sr. Juracy Ferreira da

Silva, Presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos (SP). 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 3.333/2009 (relator: Deputado Rômulo

Veneroso), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 4.018/2009. 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 João Leite, Tenente Lúcio, Rômulo

Veneroso (5), em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para ouvir

a Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Segurança Pública - COE -,

sobre a preparação da etapa estadual; seja realizada reunião de audiência pública

em Betim para discutir a segurança pública no Município e região; em que solicitam

seja encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Defesa

Social e ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências com vistas à nomeação dos

37 candidatos excedentes aprovados no último concurso público para o cargo de

Perito Criminal da Polícia Civil; em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de

Estado de Defesa Social pedido de providências para a construção de uma sala de

espera na cadeia pública de Governador Valadares; seja encaminhado à
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Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para a apuração de denúncias

que mencionam, oriundas da Ouvidoria de Polícia. Solicitam, ainda, que a

Corregedoria da Polícia Civil informe a esta Comissão as providências tomadas para

apuração dos fatos; Rômulo Veneroso em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Defesa Social, junto ao Centro Integrado de Informações de

Defesa Social - Cinds -, pedido de informações sobre os dados estatísticos

relacionados à criminalidade no Estado, no período de 2006 a 2009; Ruy Muniz em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir o aumento da

violência no Município de Montes Claros, em especial no Bairro Maracanã. 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, 30 de junho de 2009.

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

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/6/2009

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e o Deputado Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Padre João. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, 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 a situação das terras devolutas no Norte de Minas, a

apreciar matérias constantes na pauta e discutir e votar parecer de redação final e

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: Ofício nº 666/2009, do Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, Sr. Gilman Viana Rodrigues; e ofício do Sr. Paulo de

Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG, publicados no “Diário do Legislativo” de

20/6/2009. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.374/2009, em

turno único, para o qual designou relator o Deputado Carlos Gomes. A Presidência
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interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Manoel da Silva Costa Júnior,

Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária de Minas

Gerais; Antônio Maria Claret Maia, Analista de Desenvolvimento Rural da Ruralminas,

representando o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr.

Gilman Viana Rodrigues; Luiz Antônio Chaves, Coordenador do Núcleo de Práticas

Jurídicas da Escola Superior Dom Hélder Câmara; Bernardo de Vasconcellos,

Presidente da Associação Mineira de Silvicultura, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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. As matérias da pauta não são apreciadas em

virtude da falta de quórum. 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, 30 de junho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Carlos Gomes - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento e Padre João, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Délio Malheiros, 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, em audiência pública, questões relativas ao corte de

gratificações de servidores, à relação com entidades sindicais e à produção de

medicamentos na Fundação Ezequiel Dias - Funed -, a apreciar a matéria constante

na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o
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recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projeto de Lei nº 2.844/2008, em turno único (Deputado Elmiro Nascimento),

e 3.154/2009, no 1º turno (Deputado Délio Malheiros). Registra-se, neste momento, a

presença dos Deputados Ivair Nogueira e Domingos Sávio. A Presidência interrompe

a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Carlos Alberto Pereira Gomes, Presidente da

Funed, representando o Sr. Marcos Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário de

Estado de Saúde; André Morete de Oliveira e Bruno Félix Houti, Técnicos de Saúde e

Tecnologia Nível I da Funed; Fernando Ramos, Técnico de Saúde e Tecnologia Nível

II da Funed, representando o Sr. Érico de Morais, Técnico de Saúde e Tecnologia

Nível I da Funed; e Renato Almeida de Barros, Diretor do Sindicato Único dos

Trabalhadores da Saúde do Estado de Minas Gerais - Sindsaúde, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Padre João, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e,

observando a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Ivair Nogueira, Inácio Franco e Doutor Rinaldo (substituindo o

Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do Bloco BPS), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Tiago Ulisses. 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
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Helinton José Rocha, Secretário de Desenvolvimento

Agropecuário e Cooperativismo (substituto) do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento; Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infraestrutura

Municipal da Secretaria de Transportes (3); Anderson de Vasconcelos Chaves,

Superintendente Regional da Codevasf; Luiz Cláudio Monteiro Morgado,

Coordenador-Geral de Finanças, Convênio e Contabilidade do Ministério do

Desenvolvimento Agrário; Roberto Apolinário de Castro, Juiz de Direito da Comarca

de Governador Valadares, e da Sra. Sônia Maria Gandra Silva, Gerente Regional de

Negócios da CEF (16/6/2009); da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e

Gestão, e dos Srs. Nilton Manoel, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga;

Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF; Luiz Cláudio Monteiro

Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênio e Contabilidade do Ministério do

Desenvolvimento Agrário, e Antônio Carlos de Andrada, Diretor da “Revista do

Tribunal de Contas do Estado” (20/6/2009). O Presidente informa que está aberto até

o dia 30/6/2009 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº

3.337/2009. A seguir, acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais

designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.396/2008 (Deputado

Lafayette de Andrada); 3.284/2009 (Deputado Antônio Júlio) e 3.338/2009 (Deputado

Jayro Lessa), no 1º turno. O Deputado Tiago Ulisses 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 é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.396/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Inácio Franco, em virtude de redistribuição). Registra-se a presença do

Deputado Antônio Júlio. O Deputado Ivair Nogueira se retira da reunião. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.438/2008 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão), e
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3.284/2009 (relator: Deputado Antônio Júlio). O parecer sobre o Projeto de Lei nº

3.196/2009, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Antônio Júlio. Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.384/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no

1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Os Projetos de Lei nºs 2.644/2008 e 3.338/2009 são retirados da pauta por

determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos

regimentais. O Deputado Inácio Franco se retira 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 André Quintão e Zé Maia, em que solicitam seja

realizada reunião conjunta das Comissões de Participação Popular e Fiscalização

Financeira e Orçamentária para apreciação do Relatório sobre o Monitoramento do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-2008-2011; Padre João, em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a implementação do

Decreto nº 44.867, de 5/8/2008, pela Secretaria de Estado de Fazenda, e Zé Maia,

em que solicita sejam encaminhados aos Presidentes da Cemig Distribuição S.A., da

Cemig Geração e Transmissão S.A., da Cemig, da Codemig, da Cohab, da Copasa-

MG, da Copanor, da Gasmig, do Indi, do BDMG, da MGS, da Prodemge, da Prominas

e do Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. pedidos de informações sobre a

despesa total realizada com publicidade nos anos de 2007 e 2008. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Juarez Távora - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria
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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 1.297/2007, 2.243,

2.559/2008, 3.008, 3.044, 3.057, 3.220 e 3.240/2009 (Deputada Ana Maria Resende);

3.256, 3.261, 3.274, 3.275, 3.278, 3.289, 3.292, 3.315 e 3.326/2009 (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 1.297/2007, 2.243/2008,

3.008 e 3.057/2009 (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

2.559/2008, 3.044, 3.220 e 3.240/2009 (relatora: Deputada Ana Maria Resende);

3.256, 3.261, 3.274, 3.275, 3.278, 3.289, 3.292, 3.315 e 3.326/2009 (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, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ademir Lucas.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Ivair Nogueira e Ruy Muniz (substituindo o Deputado Elmiro

Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento

do ofício dos Srs. Willian Vagner Moreira e Argemiro Ferro Filho, respectivamente,

Diretor Coordenador-Geral e Secretário de Saúde e Segurança no Trabalho do

Sindieletro-MG, publicado no “Diário do Legislativo” em 20/6/2009. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.175, 3.234, 3.349, 3.358, 3.360, 3.380, 3.385,

3.388 e 3.390/2009, em turno único (Deputado Walter Tosta). 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 3.328, 3.331, 3.340 e

3.341/2009 (relator: Deputado Walter Tosta), que receberam parecer por sua

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2009

Às 11h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do

BSD) e os Deputados Carlos Pimenta e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Guedes. Havendo número

regimental, o Deputado Carlos Pimenta, no exercício da Presidência, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz ,

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

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

reunião se destina a debater a reabertura do Centro Oftalmológico, construído pelos
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governos estadual e federal, hoje desativado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião para ouvir as Sras. Olívia Pereira Loiola, Diretora da Gerência Regional de

Saúde de Montes Claros, representando o Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado

de Saúde - SES -; Selma Eugênia Marques, Gerente Administrativa da

Coordenadoria de Oftalmologia da SES, representando o Sr. Jules Jésus Ayoub,

Coordenador de Oftalmologia da SES; os Srs. Antônio Cordeiro de Faria, Prefeito de

Coração de Jesus; José Pereira Neto, Presidente da Câmara Municipal de Coração

de Jesus; Alik Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde de Coração de

Jesus; João Antônio Ribeiro, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto

Rio Verde Grande; Hércules Vandy Durães da Fonseca, Prefeito Municipal de Lagoa

dos Patos, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais.

Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares dos convidados e do público em geral, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Fahim Sawan - Doutor Rinaldo - Ruy

Muniz.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2009

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Irani Barbosa (substituindo o Deputado Eros Biondini, por indicação da Liderança do

BSD), Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado João Leite, por indicação da

Liderança do BSD) e Delvito Alves (por indicação da Liderança do DEM), membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Irani Barbosa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados André Quintão e Zé Maia em que solicitam seja realizada reunião conjunta

com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para apreciação do

relatório sobre o monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

- 2008-2011; André Quintão e Durval Ângelo em que solicitam seja realizada reunião

de audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, no Município de

São João da Ponte, para obter esclarecimentos sobre a demarcação de terras na

região e sobre práticas violentas cometidas contra remanescentes de quilombolas,

bem como para analisar e adotar medidas em conformidade com o relatório da Fian-

Brasil da ONU; André Quintão e Carlin Moura em que solicitam seja realizada reunião

de audiência pública para debater as consequências da decisão do Supremo Tribunal

Federal sobre o fim da obrigatoriedade da formação superior para o exercício da

atividade de jornalismo (por sugestão do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de

Minas Gerais); João Leite em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

com a finalidade de conhecer o Projeto Pão Forte, desenvolvido pela Fundação

Oswaldo Cruz - Centro de Pesquisas René Rachou - , em parceria com o Instituto de

Cidadania dos Empregados do BDMG - Indec -, a Pastoral da Criança, o Comitê das

Entidades no Combate à Fome e pela Vida e a Prefeitura Municipal de Comercinho.

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 julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/6/2009

Às 14h15min, comparecem no Plenário os Deputados Sávio Souza Cruz, Antônio

Carlos Arantes (substituindo o Deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança do

BPS) e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Célio Moreira, por indicação da
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Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa

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

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

debater o tema “Rochas ornamentais e agregados para a construção civil”, com os

seguintes subtemas: “Cadeias produtivas de rochas ornamentais e de agregados

para a construção civil no Estado” e “Políticas setoriais minerária e de fomento”. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Luiz Antônio Fontes

Castro, Superintendente de Mineração e Metalurgia da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, representando o Sr. Sérgio Alair Barroso, Secretário

dessa Pasta; a Sra. Maria José Gazzi Salum, Diretora do Departamento de

Desenvolvimento Sustentável na Mineração da Secretaria de Geologia, Mineração e

Tranformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, representando o Sr. Cláudio

Scliar, titular dessa Pasta; os Srs. Caio Márcio de Benício Rocha, Gerente de

Desenvolvimento e Apoio Técnico às Atividades Minerais da Fundação Estadual do

Meio Ambiente - Feam -, representando a Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável; Fernando Mendes Valverde, Presidente da Associação

Nacional dos Produtores de Agregados - Anepac -; José Balbino Maia de Figueiredo,

Presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria de Beneficiamento de Mármores,

Granitos e Pedras Ornamentais no Estado de Minas Gerais - Sinrochas-MG -;

Gilberto Dias Calaes, Consultor da Federação das Indústrias do Estado do Rio de

Janeiro - Fierj -; e Sérgio Augusto Dâmaso de Sousa, Chefe do 3º Distrito do

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao debate público, 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, agradece aos parlamentares, aos expositores, demais convidados e

participantes pela presença e pelos importantes subsídios prestados, convoca os
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membros da Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada no dia 1º de

julho, às 9 horas, no Centro de Convenções do Município de Pirapora, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

29/6/2009

Às 14h15min, 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. Registra-se a presença do

Deputado Arlen Santiago (por indicação da Liderança do BSD). A Presidência informa

que a reunião se destina a debater os critérios de avaliação das demarcações de

terras indígenas em Minas Gerais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir os Srs. Waldemar Krenak, Administrador da Executiva Regional da Funai

de Governador Valadares, representando Márcio Augusto Freitas de Meira,

Presidente da Funai; Manoel da Silva Costa Júnior, Diretor-Geral em exercício do Iter

e Secretário de Estado de Reforma Agrária; Bruno Passeli, Assessor da Secretaria de

Planejamento, representando Bernardo Tavares de Almeida, Secretário Adjunto de

Planejamento e Gestão; Simone Abreu, Coordenadora de Saúde Indígena da

Secretaria de Saúde - SES-MG-, e Ricardo Assis, Assessor Jurídico da SES-MG,

representando Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe de Gabinete da SES-

MG; Ailton Krenak, Assessor Especial do Governo para Assuntos Indígenas; Altino

Barbosa Neto, Chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena em Minas Gerais e

Espírito Santo representando Francisco Danilo Fortes, Presidente da Funasa; José

Nunes, Prefeito Municipal de São João das Missões; Antônio Eduardo Cerqueira de

Oliveira, Coordenador do Conselho Indigenista Missionário - Regional Leste; Walmir

Morais, Prefeito Municipal de Patis e Presidente da Associação dos Municípios da

Área Mineira da Sudene - Amans -; Cacique Domingos, indígena Xacriabá, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
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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. 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, 30 de junho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Rômulo Veneroso e Tenente Lúcio, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João

Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a preparação da etapa

estadual da Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Segurança Pública,

apreciar matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Paulo

Alkmin, Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia de denúncia de possível

envolvimento, nos fatos que relata, de policiais civis lotados na cadeia pública de

Conceição das Alagoas; do Ministério da Justiça solicitando a indicação de um titular

para participar como representante na Etapa Nacional da 1ª Conferência Nacional de

Segurança Pública, a se realizar no período de 27 a 30/8/2009, em Brasília, DF.

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 4.041, 4.045,

4.048, 4.060 a 4.062, 4.084 a 4.086/2009. 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
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Deputados João Leite, Rômulo Veneroso, Tenente Lúcio e da Deputada Maria Tereza

Lara em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública, em Nova Serrana,

para debater sobre aumento da violência no Município e região; Sargento Rodrigues

em que solicita seja enviada ao Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de

Administração Prisional, cópia do documento assinado pelos agentes penitenciários

lotados na Penitenciária Floriano de Paula, em Governador Valadares. Registra-se a

presença da Ten. PM Gilcélia Aparecida de Oliveira Ramos, representando o Sr.

Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa Social. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e da convidada,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

João Leite, Presidente - Pinduca Ferreira - Tenente Lúcio.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que se

encerra hoje o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº

3.337/2009. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual

designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 910/2007 (Deputado Lafayette de

Andrada), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.178/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado
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Adelmo Carneiro Leão); pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.316/2009

(relator: Deputado Inácio Franco); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 910/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 2.644/2008 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette

de Andrada), registrando-se o voto em branco do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que opina pela

aprovação do Projeto de Lei nº 3.384/2009 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, pelo

Deputado Juarez Távora, a qual recebe parecer favorável do relator. Após discussão

e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação,

é aprovada a Proposta de Emenda nº 1. É dada nova redação ao parecer, que opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1. Os Projetos de Lei nºs 3.196 e 3.338/2009 são

retirados de pauta por determinação do Presidente da Comissão 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. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja

convidado o Sr. Marcos Pestana, Secretário de Estado de Saúde, para prestar

esclarecimentos sobre a necessidade de realização de monitoramento via satélite nos

veículos doados às prefeituras municipais, bem como sobre a motivação dessa

decisão e sobre a empresa reponsável por esse serviço. O Presidente recebe

requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita sejam encaminhados

ao Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, pedidos de informação sobre o detalhamento do orçamento e dos gastos

genéricos e despesas com investimentos, contratos, convênios firmados, bem como

sobre a classificação e nomeação dos agentes partícipes, nos últimos 2 anos; sobre o

detalhamento dos gastos das custas e emolumentos e sobre a destinação de valores

para assistência judiciária ao longo dos últimos 2 anos, designando como relator dos

referidos pedidos de informação o Deputado Juarez Távora. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão - Juarez Távora.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

30/6/2009

Às 18h15min, 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 debater a situação do jornalista José Cleves, apontado e depois

inocentado da morte de sua esposa, a liberdade de imprensa e lançar o livro “A

Justiça dos Lobos”, do mesmo jornalista. A Presidência interrompe a 1ª Parte da

reunião, para ouvir os Srs. José Cleves da Silva, jornalista; Dídimo Miranda Paiva,

jornalista; Valéria Said Tórtaro, jornalista, representante do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais de Minas Gerais; Adriano de Souza Ventura, Vereador, professor e

jornalista; Washingtom Tadeu de Mello, jornalista e representante da Federação

Nacional dos Jornalistas; Marcelo Leonardo, advogado, 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 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, 1º de julho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Delvito Alves - Wander Borges.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 9h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Delvito Alves (substituindo o Deputado Ruy Muniz, por indicação da Liderança do
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DEM) e Wander Borges (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da

Liderança do BPS) 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 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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se

a presença do Deputado Antônio Genaro. 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

4.059/2009, em turno único. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo (9) em que solicita sejam encaminhados à Fundação Nacional do Índio e ao

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado, cópia das notas

taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária desta Comissão e pedido de providências

para as questões referentes às demarcações de territórios indígenas no Estado; seja

encaminhada ao Congresso Nacional manifestação de repúdio ao Projeto de Lei nº

4.791/2009, dos Deputados Federais Ibsen Pinheiro e Aldo Rebelo, que transfere a

competência da demarcação de terras indígenas do Executivo para o Congresso

Nacional; e seja encaminhado aos Senadores e Deputados Federais mineiros pedido

para que não aprovem o citado projeto de lei; seja encaminhado ao Superintendente-

Geral da Polícia Civil pedido de providências para a designação de uma equipe

especializada para apurar a morte do filho da Sra. Cleunice Gonçalves da Cruz Alves,

ocorrida no morro da Pitimba, em Divinópolis; seja encaminhado ao Delegado

responsável pedido de providências com vistas à agilidade nas apurações da referida

morte; seja encaminhada ao Coordenador do CAO-DH cópia das notas taquigráficas

da 14ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de providências com vistas à

apuração da referida morte; seja encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil cópia

das notas taquigráficas da 14ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de

providências com relação a atuação do Delegado responsável pela apuração da
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citada morte; seja encaminhada às Mesas Diretoras do Senado e da Câmara Federal,

aos 3 Senadores e aos 53 Deputados da Bancada Federal mineira cópia do

manifesto "Por uma Nova Lei de Imprensa", de autoria do jornalista Dídimo Paiva,

para subsidiar os trabalhos legislativos; Arlen Santiago (6) em que solicita seja

encaminhado à Reitoria da UFMG pedido de providências para criar ações que

incentive indígenas a atuarem em suas comunidades e, também, consolidar o campo

da Etiologia Indígena na referida Universidade; seja realizada reunião, com

convidados que menciona, para formar grupo de trabalho que crie propostas de

demarcação das terras indígenas em Minas Gerais; seja encaminhado ao

Procurador-Geral do Estado e ao Procurador-Geral Federal pedido de providências

para a elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - que determine

que os agentes de saúde das comunidades indígenas sejam das próprias

comunidades ou escolhidos por membros dessas comunidades; seja encaminhado ao

Diretor do programa Luz para Todos na Região Sudeste pedido de providências para

que sejam priorizadas as obras em áreas indígenas e para que interceda junto ao

Ministério das Comunicações com vistas a que sejam instalados telecentros em todas

as comunidades indígenas, especialmente nas comunidades Xacriabás; seja

encaminhado à Funai pedido de providências para que autorize a Secretaria de

Saúde a construir postos de saúde em terras indígenas; sejam encaminhados ao

Presidente da Funai manifestação de repúdio pelo não comparecimento à audiência

pública desta Comissão realizada no dia 29/6/2009, bem como pedido para que

agende outra reunião na data em que lhe aprouver; Padre João em que solicita seja

realizada reunião para, em audiência pública, no Município de Guaraciaba, com

convidados que menciona, discutir a atuação violenta da Polícia Militar nesse

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Vanderlei Miranda.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento e Neider Moreira, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,

declara aberta a reunião e dispensa, nos termos regimentais, a leitura da ata da

reunião 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, o funcionamento de feiras e assemelhados no Complexo

Mineirão/Mineirinho. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Cel. José Eustáquio Natal, Diretor-Geral da Administração de Estádios do Estado

de Minas Gerais - Ademg -; Valdelino Leite, Procurador-Chefe da Ademg; Juliana

Renault Vaz, Presidente da Associação dos Moradores dos Bairros São Luiz e São

José - Pro-Civitas; Osvaldo Locarmo Machado, Gerente Regional de Limpeza Urbana

da Regional Municipal Pampulha; Miriam Terezinha Leite Barreto, Gerente Regional

de Regulação Urbana Pampulha; Luiz Arnaldo Junqueira Prata, Secretário-Adjunto de

Administração Regional Municipal Pampulha, representando o Sr. Osmando Pereira

da Silva, Secretário de Administração Regional Municipal Pampulha; Ludmila Gauzzi

Carneiro e Eduardo Lima, Administradores da Feira de Artesanato do Mineirinho,

representando o Sr. Virgílio Araújo Filho, Diretor da Feira de Artesanato do

Mineirinho; Ex-Deputado Dirceu Pereira, Diretor de Promoções e Eventos da Ademg;

Ricardo Afonso Raso, Diretor de Infraestrutura da Ademg; e Weligton Magalhães,

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento, tece suas considerações

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das

notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Padre João - Lafayette de Andrada - Fábio Avelar.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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1º/7/2009

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João e Fábio Avelar (substituindo o

Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do BPS), membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.134/2008, no 2º turno (Deputado Padre João), 3.186/2009, no 2º turno (Deputado

Lafayette de Andrada), 3.367/2009, no 1º turno (Deputado Domingos Sávio) e

2.949/2008, no 1º turno (Deputado Délio Malheiros). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita inversão da pauta,

de modo que o Projeto de Lei nº 3.186/2009 seja apreciado em último lugar.

Anunciada a discussão do parecer do relator, Deputado Délio Malheiros, sobre o

Projeto de Lei nº 2.968/2009, que conclui por sua aprovação com as Emendas nºs 1 a

5, da Comissão de Constituição e Justiça, e 6 a 10, que apresenta, a Presidência

informa que foram recebidas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, do Deputado

Sargento Rodrigues, 3 a 8, do Deputado Domingos Sávio, e 9 a 13, do Deputado

Padre João. Informa, ainda, que as Propostas de Emenda nºs 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12 e

13 já estão inseridas no parecer e a Proposta de Emenda nº 11 deixa de ser

recebida, por guardar semelhança com proposta de emenda apresentada

anteriormente. Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o parecer

pela aprovação, no 1º turno, do referido projeto, com as Emendas nºs 1 a 5, da

Comissão de Constituição e Justiça, e 6 a 10, apresentadas (relator: Deputado Délio

Malheiros). São rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 2, 6, 7 e 8. Anunciada a

discussão do parecer do relator, Deputado Délio Malheiros, sobre o Projeto de Lei nº
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3.151/2009, no 1º turno, que conclui pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresenta, a Presidência informa que foi recebida a Proposta de Emenda nº 1, do

Bloco Parlamentar Social. Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado

o parecer pela aprovação, no 1º turno, do referido projeto, na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. É

rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. O Presidente determina a distribuição de

avulsos, solicitada pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada, do parecer sobre o

Projeto de Lei nº 3.186/2009, no 2º turno, que conclui por sua aprovação na forma do

vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. 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 4.014, 4.015, 4.016, 4.043, 4.058, 4.073, 4.103

e 4.105/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros e Padre

João solicitando a realização de audiência pública para dar prosseguimento às

discussões das questões relativas à situação dos servidores da Funed e para

acompanhar o resultado das negociações que se desenvolvem, junto ao Governo do

Estado; e Délio Malheiros (2) solicitando que a Consultoria da Casa proceda à revisão

da legislação estadual relativa à poluição sonora, para sua atualização; e solicitando

que seja formulado apelo à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que se

analise e se proceda à assinatura de convênios com a Ademg e os demais órgãos

necessários, com o fim de regularizar a realização de feiras no Complexo Mineirão-

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, em 2/7/2009, às 11 horas, para se apreciar o parecer sobre o Projeto

de Lei nº 3.186/2009, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2009.

Ivair Nogueira, Presidente - Domingos Sávio - Fábio Avelar - Padre João - Lafayette

de Andrada - Elmiro Nascimento.
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/7/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Sebastião Helvécio, Almir Paraca, Adelmo Carneiro Leão e

Vanderlei Jangrossi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André

Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, os anteprojetos de

reforma política encaminhados à Câmara dos Deputados por meio do Aviso

Ministerial nº 1.297. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as

Sras. Luíza Erundina de Souza, Deputada Federal, Coordenadora da Frente

Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular; Eliana Magalhães

Graça, do Instituto dos Estudos Socioeconômicos - Imesc - e os Srs. Robson Sávio

Reis Souza, Assessor do Núcleo de Estudos Sócio-Políticos da Conferênica Nacional

dos Bispos do Brasil, representando Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, Reitor da

Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-Minas; Marco Antônio de

Jesus, Presidente da Central Única dos Trabalhadores - Cut-MG -; Luiz Carlos de

Assis Bernardes, Diretor do Conselho Fiscal dos Jornalistas Profissionais do Estado

de Minas Gerais - SJPMJ -; Edmo Luiz da Cunha Pereira, Membro da Coordenação

do Fórum Mineiro pela Reforma Política Ampla, Democrática e Participativa, os quais

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem aos debates, passa a suas considerações inciais; a

seguir, concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, co-autor do requerimento. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a presença do

Deputado Fábio Avelar. 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 André Quintão e Carlin Moura, em
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que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para o lançamento da

Frente Trabalhista Mineira em prol da Competência Penal da Justiça do Trabalho.

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 julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever

Lopes, Gil Pereira, Leonardo Moreira, Walter Tosta e Tiago Ulisses, membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Domingos Sávio, Irani Barbosa, Lafayette de Andrada, Padre João e Weliton

Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes,

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

Walter Tosta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir o modelo energético brasileiro e o alto

preço da energia elétrica no Estado e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações

Institucionais da Aneel, justificando a ausência do Sr. Alex Sandro Feil na reunião, em

razão de compromissos anteriormente assumidos. A Presidência interrompe a 1ª

Parte da reunião para ouvir os Srs. Elismar Prado, Deputado Federal; 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 de Minas Gerais; Emílio Castelar Pires Pereira, Superintendente de

Planejamento Corporativo e Tarifas da Cemig, representando o Sr. Djalma Bastos de

Morais, Diretor-Presidente da Cemig; Gilberto Gomes Lacerda, Superintendente de

Relacionamento Institucional e Assuntos Regulatórios da Cemig; Wilian Vagner

Moreira, Coordenador-Geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na

Indústria Energética do Estado de Minas Gerais - Sindieletro -; Soniamara Maranhão,

Coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB -; Bruno Abreu

Gomes, membro da Assembleia Popular Metropolitana, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do
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requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Nesse momento,

registra-se a presença do Deputado Sebastião Costa. A Presidência prorroga os

trabalhos da reunião por até duas horas. 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 do Deputado Weliton Prado em que solicita seja

enviada cópia das notas taquigráficas da reunião à CPI das Tarifas de Energia

Elétrica, da Câmara dos Deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos convidados, dos parlamentares e dos demais participantes,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Adalclever Lopes, Presidente - Délio Malheiros - Gil Pereira - Leonardo Moreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

23/6/2009

Às 18h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Uejo,

Delvito Alves, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico Uejo, declara

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer

sobre o Projeto de Lei nº 3.367/2009, o relator, Deputado Chico Uejo, informa que

retira o parecer lido anteriormente e apresenta outro parecer que conclui pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade com as Emendas nºs 1 a 3.

Informa, ainda, que sobre a mesa se encontra proposta de emenda do Deputado



____________________________________________________________________________
552

Sargento Rodrigues. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o

parecer salvo proposta de emenda, que é aprovado. Após, submete a votação a

proposta de emenda, que é rejeitada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 6 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza

Cruz, Gil Pereira, Carlos Gomes e Délio Malheiros, 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

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comisão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.858/2008 na forma do vencido no 1º

turno com a Emenda nº 1 (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. Submetido a votação, é aprovado o

Requerimento nº 4.032/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.256/2008. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Irani Barbosa.
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

1º/7/2009

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Pinduca Ferreira e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Havendo

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

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a

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

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

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

correspondência: ofício do Cel. BM Gilvam Almeida Sá, Comandante-Geral do Corpo

de Bombeiros Militar de Minas Gerais, convidando para apresentação do Programa

Brigada Comunitária que se realizará em 8/6/2009, às 10 horas. 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 do Deputado Délio Malheiros (2) em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública, para debater o aumento da violência contra os taxistas da

Grande BH, especialmente nos Bairros Barroca, Calafate, Coração Eucarístico,

Grajaú, Gutierrez, Prado e Santo Agostinho. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Maria Tereza Lara, Presidente - Délio Malheiros - Tenente Lúcio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.296/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Desportiva Naza Esporte Clube – Adenec –, com sede
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no Município de Itacarambi.

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 3.296/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Desportiva Naza Esporte Clube, entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos,

que tem como objetivo incentivar o esporte amador.

Tem como finalidade principal, portanto, promover atividades esportivas, por meio

de treinamento, aulas técnicas e competições locais e regionais, visando à integração

social e melhoria da qualidade de vida das crianças, adolescentes e jovens, bem

como firmar parcerias com órgãos e entidades congêneres para construção de

campos de futebol, quadras poliesportivas, vestiários, alojamentos e outras

instalações que propiciem a prática do esporte, do lazer e possibilitem eventos

diversos.

Procura também, dentro do processo de cooperação e confraternização,

desenvolver ações no campo da assistência social, habitação, saúde, educação,

cultura e lazer.

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

utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que com o objetivo de substituir a sigla Adenec por Naza,

de acordo com o art. 1º do estatuto da entidade, foi apresentada a Emenda nº 1, de

autoria da Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.296/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.339/2009
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar

denominação à escola estadual de ensino fundamental localizada na Reserva

Indígena Maxakali do Pradinho, no Município de Bertópolis.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.339/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual

Capitãozinho Maxakali à escola estadual de ensino fundamental localizada na

Reserva Indígena Maxakali do Pradinho, no Município de Bertópolis.

O projeto encaminhado pelo Governador tem o objetivo de prestar justa

homenagem à memória de Capitãozinho Maxakali, natural do Município de Bertópolis.

Filho de líderes indígenas da aldeia, desempenhou um papel muito importante nas

comunidades indígenas, defendendo seus ideais e interesses, destacando-se entre

as demais lideranças.

Em decorrência disso, a comunidade escolar homologou, por unanimidade, a

indicação do nome do Capitãozinho Maxakali para denominar a referida unidade de

ensino.

Diante dessas considerações, acreditamos ser meritória a pretensão desta

proposição, que reconhece o trabalho e o comando responsável do homenageado,

motivo pelo qual propõe o seu nome para denominar o educandário de Bertópolis.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.339/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.373/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável



____________________________________________________________________________
556

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro

Lafaiete - Asmarcol -, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.373/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselho Lafaiete, que possui como

finalidade promover e divulgar o trabalho dos seus associados.

Para atingir suas metas, a entidade implanta a coleta seletiva de materiais

recicláveis em parceria com a comunidade local; firma convênios com entidades

municipais, estaduais e federais para realização de seus propósitos; promove cursos,

seminários e conferências sobre temas correlatos às suas atividades; cria órgãos de

informação e divulgação dos trabalhos realizados pela Associação; implementa ações

nas áreas da saúde, da educação, da cultura e do lazer; orienta sobre a defesa do

meio ambiente e do patrimônio histórico e geográfico.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.373/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.375/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Esportiva Figueira – AEF –, com sede no Município

de Governador Valadares.
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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 3.375/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Figueira, com sede no Município de Governador Valadares, que tem como

finalidade a valorização e o incentivo do esporte valadarense.

Para a consecução de suas metas, promove a formação de equipes em diversas

modalidades do esporte especializado, mantém escolinhas para a formação de novos

atletas, realiza congressos, cursos, torneios e eventos, divulga a prática esportiva e

firma convênios com órgãos públicos e entidades privadas, 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 3.375/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.392/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual situada no Município de Pequeri.

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

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

Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.392/2009 visa dar a denominação de Escola Estadual Padre

João Batista de Oliveira à escola estadual de ensino médio localizada no Município
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de Pequeri.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que deseja perpetuar a memória do pároco de Pequeri, que lá atuou por

longos anos.

Padre João Batista de Oliveira não se limitou às atividades eclesiásticas; seu

trabalho de assistência social foi de fundamental importância para a comunidade,

especialmente para as famílias carentes.

Além disso, contribuiu para a implantação do ensino médio estadual no Município e

foi incansável batalhador pela melhoria do ensino local.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura com o empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.392/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.393/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar denominação a escola estadual de ensino médio situada no Município de Tapira.

Examinada preliminarmente a matéria 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, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.393/2009 visa 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.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que deseja perpetuar a memória da Professora Cecília Maria de Rezende.
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A homenageada iniciou sua trajetória como educadora aos dezessete anos, e

desde então destacou-se pela seriedade e dedicação na administração do ensino,

como Diretora da referida escola e à frente da Secretaria Municipal de Educação de

Tapira.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura com o empréstimo de seu nome para denominar o referido bem público.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, altera a redação do art. 1º com o objetivo de complementar o nome da

homenageada e promover a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.393/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.406/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva Real do Jatobá IV, 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 3.406/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Real do Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte, que possui

como finalidade implementar ações nas áreas social e esportiva, no Bairro Jatobá IV

e adjacentes.

Dessa maneira, executa planos, programas, projetos de obras e serviços que



____________________________________________________________________________
560

beneficiem a região; promove e incentiva a prática de esportes; orienta sobre a

preservação do meio ambiente; desenvolve e apoia ações de assistência social,

prestando serviços diversos à comunidade.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.406/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.953 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.953/2008, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Bom Despacho - Adefis-

BD -, com sede no Município de Bom Despacho, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.953/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Bom

Despacho - Adefis-BD -, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Deficientes Físicos de

Bom Despacho - Adefis-BD -, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.044 /2009

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 3.044/2009, de autoria do Deput ado Lafayette de Andrada,

que declara de utilidade pública a Associação dos Movimentos Populares de

Córrego Danta - AMPCD -, com sede no Município de Córrego Danta, 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° 3.044/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Movimentos Populares de Córrego

Danta - AMPCD -, com sede no Município de Córrego Danta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Movimentos

Populares de Córrego Danta - AMPCD -, com sede no Município de Córrego Danta.

Art. 2° - 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° 3.240 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.240/2009, de autoria do Deput ado Fahim Sawan, que declara

de utilidade pública o Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer – Iacel –, 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° 3.240/2009

Declara de utilidade pública o Instituto de Apoio à Cultura, Esporte e Lazer – Iacel –,

com sede no Município de Uberaba.



____________________________________________________________________________
562

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Apoio à Cultura, Esporte e

Lazer – Iacel –, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2° – 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° 3.262 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.262/2009, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária, Filantrópica, Educativa, Beneficente e

Evangélica do Bairro Jardim Teresópolis, 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° 3.262/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Filantrópica, Educativa,

Beneficente e Evangélica do Bairro Jardim Teresópolis, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Educativa, Beneficente e Evangélica do Bairro Jardim Teresópolis, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.268 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.268/2009, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara
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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, 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° 3.268/2009

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

Apae – de Conceição do Rio Verde, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – de Conceição do Rio Verde, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.273 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.273/2009, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Tubalina –

AMBT –, 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° 3.273/2009

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

–, com sede no Município de Uberlândia.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Bairro

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

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.286 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.286/2009, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação Grupo Raiz de Jessé, 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° 3.286/2009

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Raiz de Jessé, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Grupo Raiz de Jessé,

com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.293 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.293/2009, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação da Feira Livre Luiza Soares – ASFLLS –, com sede

no Município de Brasilândia 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,
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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° 3.293/2009

Declara de utilidade pública a Associação da Feira Livre Luiza Soares – ASFLLS –,

com sede no Município de Brasilândia de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Feira Livre Luiza

Soares – ASFLLS –, com sede no Município de Brasilândia de Minas.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.294 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.294/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Saci Clube de Serviço – Saci –, com sede no Município

de Sabará, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.294/2009

Declara de utilidade pública a entidade Saci Clube de Serviço, com sede no

Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Saci Clube de Serviço, com

sede no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.298 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.298/2009, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Capela Nova e

Região – ACMCNR –, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na

forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.298/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Capela

Nova e Região – ACMCNR –, com sede no Município de Capela Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores de Capela Nova e Região – ACMCNR –, com sede no Município de

Capela Nova.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.299 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.299/2009, de autoria da Deput ada Maria Lúcia Mendonça, que

declara de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova de Abaeté – APVNA –,

com sede no Município de Abaeté, 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° 3.299/2009

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Vida Nova de Abaeté – APVNA –,

com sede no Município de Abaeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Projeto Vida Nova de

Abaeté – APVNA –, com sede no Município de Abaeté.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.301 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.301/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara 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, 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° 3.301/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Moradores dos Bairros

Barro Branco e Morada do Sol, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores dos Bairros Barro Branco e Morada do Sol, com sede no Município de

Santa Rita de Jacutinga.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.309 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.309/2009, de autoria do Deput ado José Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação Rumo ao Futuro, com sede no Município de

Ipanema, 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° 3.309/2009

Declara de utilidade pública a Associação Rumo ao Futuro, com sede no Município

de Ipanema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Rumo ao Futuro, com

sede no Município de Ipanema.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.314 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.314/2009, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano Êxodo – IPÊ –, com sede no

Município de Timóteo, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.314/2009

Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano Êxodo – IPÊ –, com sede no
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Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Presbiteriano Êxodo – IPÊ –,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.324 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.324/2009, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Dom Helder Câmara do Distrito de São

José do Acácio, com sede no Município de Engenheiro Caldas, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que,2 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° 3.324/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Dom Helder Câmara do

Distrito de São José do Acácio, com sede no Município de Engenheiro Caldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Câmara do Distrito de São José do Acácio, com sede no Município de Engenheiro

Caldas.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado e Hely Tarqüínio

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.495 a

3.499/2009 - Requerimentos nºs 4.156 a 4.181/2009 - Requerimento do Deputado

Jayro Lessa - Proposições não Recebidas: Requerimento do Deputado Ademir Lucas

- Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Política

Agropecuária, de Direitos Humanos, de Cultura, de Turismo, de Educação, de

Administração Pública e de Segurança Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva

(2), Sávio Souza Cruz (2) e Djalma Diniz - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Ivair Nogueira, Antônio Carlos Arantes, Carlos Pimenta, Padre João e

Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de

Requerimentos: Requerimento do Deputado Jayro Lessa; aprovação; verificação de

votação; inexistência de quórum para votação e para a continuação dos trabalhos;

anulação da votação - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez
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Távora - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri

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

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

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

Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

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 3.495/2009

Dá denominação à rodovia LMG-827 no trecho que liga o Município de Medeiros ao

de Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Senhora Aparecida Maria Teotônio o trecho da

rodovia LMG 827 que liga o Município de Medeiros ao de Bambuí.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2009.

Alberto Pinto Coelho
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Justificação: Aparecida Maria Teotônio nasceu em Medeiros, em 27/3/29. Filha de

Antero Leite de Faria e Josefa Francisca da Cruz, ainda jovem transferiu-se para

cidade de Ibiá, com o propósito de dar prosseguimento aos estudos, matriculando-se

no tradicional Colégio São José. A visita aos familiares e amigos era possível

somente durante as férias escolares, pois as condições de deslocamento até a cidade

natal eram precaríissimas. Nesta circunstância, a vida já começava a oferecer as

primeiras dificuldades e desafios que cultivariam na jovem o espírito de perseverança

e superação.

Em uma destas viagens, conheceu João José Pereira, farmacêutico recém-

instalado na Vila de Medeiros, com quem se casaria mais tarde e teria dois filhos,

Cléia e Cleber. O esposo, na condição de profissional da área da saúde, se dedicava

a cuidar principalmente dos menos favorecidos, o que lhe valeu o ingresso na vida

pública como Vereador, representante da comunidade medeirense, missão

lamentavelmente interrompida com a sua morte prematura. Aparecida, que, à época,

além de auxiliar o esposo, lecionava na única escola local, função que exerceu

durante 30 anos, assumiu, então, com determinação, o compromisso de continuar

servindo a sua comunidade em duas missões distintas e desafiadoras: educar as

crianças e confortar os enfermos e necessitados. A aquiescência do Conselho

Regional de Farmácia foi condição indispensável para que nossa homenageada

administrasse a farmácia deixada pelo esposo e desempenhasse funções como tal,

numa tentativa de suprir as carências do lugar, que não dispunha de profissionais

com formação médica. Aparecida Maria foi assim, ao longo da vida, professora,

farmacêutica e parteira, conciliando suas obrigações com zelo e responsabilidade.

Muitas vezes se deslocava em lombo de animais, na zona rural, assistindo suas

parturientes em longas madrugadas, sem descuidar do ofício de professora que lhe

aguardava no dia seguinte. O afeto, a dedicação, a humildade e a fé fizeram desta

senhora uma pessoa querida e respeitada por todos os medeirenses,

independentemente de credo ou classe social.

Enviuvando-se ainda bem jovem, Aparecida se casaria pela segunda vez com José

Teotônio Torres, com quem teria mais dois filhos: Isabel Maria e Teotônio. Sua morte,

no dia 5 de março de 2008, encerrou uma trajetória de vida exemplar que testemunha
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e dignifica importantes passagens da história de Vila de Medeiros e se perpetuará

como símbolo de religiosidade e humanismo na memória de seus filhos.

- 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 3.496/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Monte Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Monte Alegre, com sede no Município de Três Corações.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2009.

Fábio Avelar

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Monte Alegre, com sede no Município de Três

Corações. Fundada em 1987, é uma sociedade civil sem fins lucrativos e com

duração por tempo indeterminado.

Tem como objetivos primordiais congregar os moradores que, mediante

manifestações e ações diretas, se comprometem a propugnar, prioritariamente, pela

melhoria da qualidade de vida em sua área de atuação; participar diretamente, com

outras associações de moradores, de levantamentos, pesquisas, estudos e outras

iniciativas afins, que promovam avaliação da realidade local; buscar consultoria,

orientação técnica e articulação política a fim de consolidar a sua organização dentro

do movimento comunitário do Município de Três Corações. Visa também elaborar

projetos de âmbito local, principalmente aqueles que complementem o

desenvolvimento sustentável, destinados a atender às necessidades dos moradores;

promover seminários, debates, palestras, cursos, encontros e outras iniciativas, com

o objetivo de formular e sistematizar propostas que atendam às necessidades da

população abrangida pela Associação. Além disso, visa defender de modo

intransigente o meio ambiente, a qualidade de vida, a cidadania e os direitos

humanos; participar ativamente, oferecendo seus representantes locais, nas
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iniciativas do movimento comunitário dentro de todos os conselhos municipais, já

existentes ou que venham a ser criados, assim como nos fóruns temáticos

específicos ou populares, e em quaisquer manifestações populares organizadas que

objetivem implantar no Município de Três Corações a participação, com direito a voz

e voto, nas decisões governamentais de interesse geral da população.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo a aprovação do mesmo.

- 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 3.497/2009

Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art. 2º-A - Os estabelecimentos de que trata esta lei ficam obrigados a criar e

manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo:

I - nome completo;

II - data de nascimento;

III - endereço completo;

IV - telefone;

V - documento de identidade.

§ 1º - O responsável pelo estabelecimento deverá exigir dos interessados a

exibição de documento de identidade, no ato de seu cadastramento e sempre que

forem fazer uso dos computadores ou máquinas.

§ 2º - O estabelecimento deverá registrar a hora inicial e final de cada acesso, com

a identificação do usuário e do equipamento por ele utilizado.

§ 3º - O estabelecimento não permitirá o uso dos computadores ou máquinas:

I - a pessoas que não fornecerem os dados pessoais previstos neste artigo;

II - a pessoas que não portarem documento de identidade ou se negarem a exibi-lo.

§ 4º - As informações e o registro previstos neste artigo deverão ser mantidos por,
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no mínimo, vinte e quatro meses.

§ 5º - Os dados do registro poderão ser armazenados em meio eletrônico.

§ 6º - O fornecimento a terceiros dos dados cadastrais e demais informações de

que trata este artigo só ocorrerá mediante expressa autorização do usuário ou por

determinação ou autorização judicial.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Lei nº 16.685, de 11/1/2007, estabelece normas a serem observadas

pelos estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação de

computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos.

Tais estabelecimentos instalam-se em pontos os mais diferentes de nossas cidades

e estão abertos ao uso indiscriminado, podendo atender os mais diversos objetivos,

havendo inclusive a possibilidade de, por meio deles, ocorrer a prática de ilícito.

Noticia-se, diariamente, a utilização da rede para atos de pedofilia e de pirataria

virtual e para fraudes em contas bancárias, entre outros usos. É necessário identificar

os agentes de tais delitos, que podem ser praticados nos equipamentos dos referidos

estabelecimentos. Assim, estaremos defendendo os direitos da criança e do

adolescente, bem como os do consumidor em face de fraudes no sistema bancário.

Faltou, assim, no texto da citada lei, segundo nosso entendimento, a previsão de

mecanismo que permita uma perfeita identificação do usuário do equipamento locado,

à qual se recorrerá se houver necessidade de reconhecê-lo.

Sabe-se que tramita no Congresso Nacional projeto de lei para capitular os

procedimentos criminosos praticados por meio da rede de computadores e punir os

agentes dos delitos.

A proposta que apresentamos virá completar a nossa legislação, razão pela qual

solicitamos sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Elisa Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.720/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.498/2009
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Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Citrolândia Divino Ferreira

Braga, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Citrolândia

Divino Ferreira Braga, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2009.

Zezé Perrella

Justificação: A Associação Beneficente de Citrolândia Divino Ferreira Braga,

localizada na Rua Turmalina, 97-A, Bairro Citrolândia, no Município de Betim, tem

como objetivo a promoção de ações de caráter social, visando assegurar o bem-estar

e a integração dos cidadãos do Bairro Citrolândia. Atua nas áreas da saúde,

educação, trabalho, cultura e esportes.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias

para a comunidade, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.499/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Ribeirão das Neves

Cidadania Ativa - Assocrin - Cidadania Ativa -, 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 Comunitária de Ribeirão

das Neves Cidadania Ativa - Assocrin - Cidadania Ativa -, com sede no Município de

Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 7 de julho de 2009.

Sargento Rodrigues



____________________________________________________________________________
577

Justificação: A Associação Comunitária de Ribeirão das Neves Cidadania Ativa -

Assocrin - Cidadania Ativa -, com pleno e regular exercício desde 31/3/2003, é uma

entidade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada e de gestão comunitária.

A Assocrin - Cidadania Ativa tem por finalidade executar o serviço de radiodifusão

comunitária, com vistas à difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos

sociais da comunidade; respeitar e atender aos princípios de preferência e promoção

das atividades artísticas, culturais e informativas em benefício do desenvolvimento

geral da comunidade; respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família;

fomentar a integração dos membros da comunidade atendida e a não discriminação

de raça, religião, sexo, preferência sexual, convicção político-ideológico-partidária e

condição social nas relações comunitárias; desenvolver e executar a defesa gratuita

dos interesses e direitos do consumidor; desenvolver ações de inclusão social;

estimular o intercâmbio e o bom convívio entre moradores e circunvizinhança;

promover a defesa dos direitos, bem como assessoria jurídica, entre outros.

Pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, a Associação

é administrada 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 apresentado.

- 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 4.156/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais pela posse dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho

Fiscal. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.157/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Comandante-Geral da PMMG pela comemoração do 5º

aniversário do Comando de Policiamento Especializado. (- À Comissão de Segurança

Pública.)
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Nº 4.158/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Porcelana Monte Sião pelo transcurso de seu 50º

aniversário de fundação.

Nº 4.159/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Automax pelas comemorações de seus 30 anos de

fundação. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 4.160/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo

Mangalarga Machador pelas comemorações dos seus 60 anos de fundação. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.161/2009, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Túlio Medeiros Garcia por sua posse como Procurador-

Chefe da Fazenda Nacional no Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.162/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Santa Casa de Campo Belo pelo lançamento da pedra

fundamental do Serviço de Nefrologia - Hemodiálise. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.163/2009, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Srs. Moacir Aparecido Silva e Júnior César Silva, Diretores da

Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda., com sede no Município de Nova

Serrana, pelo lançamento do Tênis Crômic Aerobase de Alta Tecnologia. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 4.164/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Partido Socialista Brasileiro pelo transcurso dos seus 62

anos de constituição. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.165/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Conselho Municipal de Segurança Pública de Santa Luzia

por ocasião de seu 9º aniversário de fundação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.166/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Santa Luzia pedido de providências para regularização

urbanística de loteamento na região de São Sebastião de Maquiné, no Município de

Santa Luzia. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 4.167/2009, 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 Rio Manso. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.168/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça Militar pedido de providências

para que se mantenha a decisão da Câmara Criminal do TJM-MG, que negou

liberdade aos pacientes do HC 1604 e que, por decisão da Juíza Daniela Marques, da

3ª Auditoria Militar, foram colocados em liberdade em virtude da revogação da prisão

preventiva solicitada pela Corregedoria da PMMG. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.169/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria do Tribunal de Justiça Militar pedido de providências

para instaurar procedimento administrativo que apure a conduta funcional da Juíza

Daniela Marques, da 3ª Auditoria Militar, por ter determinado a revogação da prisão

preventiva dos militares no processo nº 33.150, em desacordo com a decisão da

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Militar no HC 1604, que manteve a prisão. (-

À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.170/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Congresso Nacional manifestação de repúdio ao Projeto de Lei nº

4.791/2009, dos Deputados Federais Ibsen Pinheiro e Aldo Rebelo.

Nº 4.171/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhada ao Presidente da Funai manifestação de repúdio pelo não

comparecimento a audiência pública desta Comissão, em 29/6/2009, e pedido de

providências para que o referido Presidente agende outra reunião no dia em que lhe

aprouver.

Nº 4.172/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado aos Senadores e Deputados Federais mineiros pedido de providências

para que seja rejeitado o Projeto de Lei nº 4.791/2009.

Nº 4.173/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Reitor da UFMG pedido de providências para que sejam criadas

ações que incentivem indígenas a atuar em suas comunidades, assim como seja
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consolidado o campo da Etiologia Indígena na referida Universidade.

Nº 4.174/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral do Estado e ao Procurador-Geral da República

pedido de providências para possível realização de um termo de ajustamento de

conduta com vistas a que os agentes de saúde das comunidades indígenas possam

ser das próprias comunidades ou então escolhidos por elas.

Nº 4.175/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor do Programa Luz para Todos na Região Sudeste pedido de

providências para priorizar as obras em áreas indígenas e interceder junto ao

Ministério das Comunicações para que sejam instalados telecentros em todas as

comunidades indígenas, especialmente nas xacriabás.

Nº 4.176/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Funai pedido de providências para que autorize a Secretaria de

Saúde a construir postos de saúde em terras indígenas.

Nº 4.177/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado, aos Ministros de Desenvolvimento Agrário,

de Desenvolvimento Social e da Saúde, aos Presidentes do Incra, do Incra-MG, da

Funasa e do Consea-MG e aos Prefeitos dos Municípios de Varzelândia e São João

da Ponte pedido de providências para que acolham as recomendações feitas pela

Fian - Brasil e promovam ações visando atendê-las.

Nº 4.178/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Planejamento pedido de providências para que envie a esta Casa

projeto de lei alterando a tabela de vencimentos dos Assistentes Técnicos da

Educação Básica.

Nº 4.179/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Faculdade de Estatística da UFMG pelos 30 anos de

existência da instituição.

Nº 4.180/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Universidade Federal de Viçosa pedido de providências para que

sejam implantados os cursos de Medicina Veterinária e Direito, com ênfase em Direito

Agrário, na unidade de Rio Paranaíba.
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Nº 4.181/2009, da Comissão de Administração Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providência para que

analise e proceda à assinatura de convênios com a Ademg e demais órgãos aos

quais o assunto é pertinente com o fim de regularizar a realização de feiras no

complexo Mineirão-Mineirinho.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Jayro Lessa.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais pela comemoração do Dia do

Engenheiro Florestal.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Política Agropecuária, de Direitos Humanos, de Cultura, de Turismo,

de Educação, de Administração Pública e de Segurança Pública e dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva (2), Sávio Souza Cruz (2) e Djalma Diniz.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, é

histórica a dívida do Brasil com seu povo que não tem casa própria. Milhares de

pessoas ainda sonham em ter moradia. Hoje o déficit habitacional é de 8 milhões de

moradias. Em um país com dimensões continentais, milhares de homens e mulheres

ainda dormem nas ruas ou veem seus filhos crescerem debaixo de pontes.

Enche-nos de esperança a intenção do governo federal com o programa Minha

Casa, Minha Vida, que prevê a construção de 1 milhão de moradias. Com o pacote, o

governo demonstra vontade de assegurar ao cidadão um direito constitucional. O art.

6º da nossa Carta Magna determina que é direito social, ao lado da educação, da

saúde, do trabalho, da segurança, da previdência social, entre outros, a moradia.

Já houve críticas ao programa por causa da não inclusão no pacote habitacional de



____________________________________________________________________________
582

cidades com menos de 100 mil habitantes, mas o governo já se corrigiu para que o

déficit de moradias seja mais rapidamente reduzido. Antes, apenas 53 dos 853

Municípios mineiros poderiam participar do programa; agora todos podem aderir ao

pacote.

O Minha Casa, Minha Vida possui reconhecida importância para o desenvolvimento

do nosso país. Diretamente, o programa vai beneficiar quem ainda não possui casa

própria, gente que trabalha incansavelmente, luta pelo pão de cada dia, busca

incessantemente o sustento da família. São trabalhadores que ainda não

conseguiram realizar o sonho da casa própria. E não é só isso: vamos beneficiar

também aquele cidadão que está excluído do mercado de trabalho. É evidente que o

Minha Casa, Minha Vida possui papel relevante no momento em que o Brasil resiste

à crise financeira internacional, mas também vive seus reflexos.

O pacote de habitação do governo federal ajudará a movimentar nossa economia. A

expectativa é que três milhões e meio de empregos formais sejam gerados. Com

isso, a cadeia econômica será estimulada, pois o emprego gera renda, a renda gera

consumo, e a construção civil vai produzir e contratar mais trabalhadores. Mas ainda

é necessário adotar medidas para agilizar o Minha Casa, Minha Vida. A medida do

governo federal é bem-vinda, mas ela precisa buscar respaldo junto aos Estados e

Municípios. Temos acompanhado aqui a mobilização de prefeituras para dar

celeridade à proposta.

Para evitar uma guerra tributária, Prefeitos estão se unindo para estabelecer um

ISS comum, de 2%, para as construtoras envolvidas no programa. Outra iniciativa é a

isenção do IPTU para as famílias beneficiadas. Além disso, para dar transparência ao

Minha Casa, Minha Vida, foi criado um cadastro único. Assim, quem conseguiu um

imóvel em uma cidade não poderá burlar o programa para conseguir mais um outro

em outro Município, garantindo-se assim o direito a quem realmente precisa. Nessa

parceria, as cidades ainda terão de oferecer terreno e infraestrutura, uma espécie de

contrapartida.

Porém, como as Prefeituras poderão fazer sua parte sem dinheiro em caixa? Tenho

acompanhado a jornada de Prefeitos que vão a Brasília em busca de socorro para o

Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, arrasado pela carga tributária. Alguns
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Municípios já estão ameaçados até mesmo de quebrar. E, especialmente no caso das

cidades menores, é fundamental estarmos atentos a outros fatores. Com a

construção de conjuntos habitacionais nos Municípios, será importante a busca de

investimentos. As Prefeituras precisarão de ajuda em outras áreas, como postos de

saúde e escolas, que terão de ser criadas, creches, que deverão ser abertas, e

segurança pública, que deverá ser ampliada. Outro detalhe é que os cidadãos

beneficiados pelo programa merecem morar em terrenos urbanizados, com água

potável, rede de esgoto, ruas calçadas, asfalto e área de lazer. Caso contrário, o que

teremos serão bolsões de moradias que não darão dignidade às pessoas.

A carga tributária também é um empecilho para o desenvolvimento de nosso

Estado. Reconhecemos o empenho do governo federal em adotar medidas contra a

crise, mas deve haver também uma ação coordenada da União com os Estados,

Municípios e iniciativa privada, numa concentração de esforços e empenho.

Aqui em Minas temos o exemplo de um programa que também tem alimentado a

esperança da casa própria. Trata-se do Lares Geraes, por meio do qual quase 20 mil

casas já foram construídas. O programa foi criado em 2005 e também tem como meta

a redução do déficit habitacional em Minas. O objetivo do programa é que haja

moradias dignas para um número crescente de famílias mineiras que ganham até três

salários mínimos e não têm condições de adquirir uma casa. Com isso, atinge-se a

maior parcela da população, ou seja, 86%. Destaco aqui o Lares Geraes, iniciativa do

Governador Aécio Neves, para mostrar que o Estado tem experiência para contribuir

com o governo federal. Quero reafirmar a confiança que temos no governo Lula, que

colocou em prática medidas importantes contra a crise financeira, como a redução do

IPI para automóveis e eletrodomésticos, a chamada linha branca. Com o Minha Casa,

Minha Vida, o Governo Lula vai estimular a cadeia produtiva brasileira, um gesto que,

concretizado, começará a pagar a dívida do nosso governante com o seu povo.

Moradia é direito de todos, e proporcionar condições para conquistá-la é dever do

Estado. É dever dos governantes trabalhar ininterruptamente pelo resgate da

cidadania da nossa gente.

Quero dizer que esse programa é bom, mas, quando se traz um programa como

este para a Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, Deputados Ademir
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Lucas, Djalma Diniz e Inácio Franco, na verdade temos uma dificuldade enorme,

porque o preço dos imóveis em Belo Horizonte, em Contagem e em Betim não são

compatíveis com a implantação de um programa como esse. Se pudermos oferecer

um número menor de conjuntos habitacionais será importante, porque também não

adianta fazer grandes conjuntos, pois trazem problemas nas áreas de saúde,

educação e segurança pública. Entendo que hoje um programa interessante para ser

colocado em prática na RMBH é um projeto de socorro, principalmente aos bairros

que mais crescem na Região Metropolitana, fruto de um crescimento desordenado.

Hoje temos a ocorrência marcante não somente em Betim, mas também em

Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, daquilo que chamamos, muitas

vezes, de crescimento desordenado, mas que, na prática, alguns chamam de favelas.

Esses espaços precisam ser reordenados para que os que lá moram há algum tempo

tenham o direito de conquistar aquilo que é mais importante para o cidadão: o título

de domínio da moradia onde ele anseia um dia poder morar e que também poderá

vender.

A propósito dos conjuntos habitacionais, temos presenciado um fenômeno

interessante: quando as Prefeituras, de modo geral, facilitam a aquisição dos imóveis

ou os doam às pessoas que necessitam em seu Município, passados menos de seis

meses, a maioria dos que foram beneficiados com a casa própria já não moram mais

nesses conjuntos habitacionais.

Então, temos de parabenizar o governo federal, o governo Lula, pela iniciativa do

investimento em um programa tão importante como esse.

Devemos também aproveitar a experiência do governo do Estado, que, por meio da

Cohab, tem dado oportunidades muito grandes na implantação do Lares Geraes.

Com certeza, essa parceria do governo do Estado com os governos federal e

municipal será muito importante.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Ivair Nogueira, V. Exa. traz nesta

tarde à discussão a questão do programa habitacional, de forma mais enfática o

Minha Casa, Minha Vida.

Quero dizer a V. Exa. que me assalta uma preocupação: se de um lado é

importante, porque afinal de contas a casa é a base da família, e a família a da
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sociedade; é o bem de raiz - aprendemos isso nas aulas de Direito, que o bem de raiz

é a família, que se solidifica pela casa -, em Contagem, por exemplo, tenho a notícia

de que somente uma das mais famosas construturas de moradias, não somente

populares, mas também de classe média, teve aprovada na cidade autorização para

construir mais de 10 mil apartamentos. Se tal fato é verdadeiro, e parece que sim,

porque, quando se anda pela cidade, se vê placa por todo o lado, é uma população

de uma cidade média que irá para Contagem no próximo ano. Essa situação me

preocupa. É o impacto urbano, Deputado Ivair Nogueira. Mais de 100 mil pessoas

serão levadas para Contagem. Não estou vendo, na construção desses milhares de

apartamentos, construir-se escola, posto médico ou posto policial. Nada. A

construtora vai, constrói o apartamento e a casa. Vai à CEF e financia. O comprador

deverá à CEF. A construtora tira o seu lucro livre. Já construiu e passou para a CEF.

Não correu risco nenhum. No caso, o cidadão compra da CEF e vai morar em

Contagem. E a escola para os filhos desses moradores? E os postos médicos?

Hoje já são precárias a educação e a saúde no Município, imaginem em um ano,

com mais 100 mil pessoas. Eu acho que o maior crime que se comete contra a nossa

cidade - e é um crime, porque será uma herança maldita para os próximos Prefeitos -

é a construção desses milhares de apartamentos lá, dentro desse programa, que,

aparentemente, por um lado resolve o problema da moradia, mas, por outro, causará

um grande impacto na cidade.

Essa questão me preocupa sobremaneira, porque se deveria aliar o programa a

essa preocupação com o impacto urbano que o programa está trazendo. É preciso

construir escolas, postos médicos para essa população nova que está sendo levada

para a cidade. Não deve ser diferente em Betim. V. Exa. deve observar bem que, se

por um lado é bom porque resolve o problema de moradia de algumas pessoas, por

outro lado isso acaba com a cidade e arrebenta com o tecido social da cidade,

principalmente, repito, essa questão do impacto urbano e da ausência de escolas e

de postos médicos para a população que está indo para a cidade. Essa situação me

preocupa. Eu gostaria que V. Exa. analisasse essa situação desse ângulo, porque ela

muito me preocupa.

O Deputado Ivair Nogueira* - Obrigado, Deputado Ademir Lucas. Quero concluir a
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minha fala aqui nesta tribuna dizendo que outro assunto me preocupa muito. Foi feito

um TAC com o Ministério Público, com a Federação Mineira de Futebol e com os

mineiros, limitando a participação de determinada torcida quando o time não for o

mandante. No caso do jogo Atlético e Cruzeiro no domingo, o Cruzeiro terá 90% e o

Atlético 10%. Acho que o Mineirão já teve a presença de mais de 130 mil torcedores.

A questão da segurança está afeta à PMMG. Para isso já foram instaladas várias

câmeras no Estádio Minas Gerais. É um dever da polícia dar a segurança necessária.

Eu, como desportista, não posso neste momento concordar com o que foi feito nesse

acordo prévio, para que seja limitada a participação de uma torcida. Não quer dizer

que com 90% de uma torcida e com 10% da outra que garantiremos a segurança.

Poderá haver infiltração da torcida do Cruzeiro no meio da do Atlético. Aqui fica o

nosso protesto. Concedo aparte ao Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sr. Presidente, é apenas para

parabenizar o Deputado Ivair Nogueira por trazer esse assunto a esta Casa.

Deputado, é bom que fique claro que esta é mais uma ação autoritária do Sr.

Promotor José Antônio Baeta, que tem sido um ditador nas questões ligadas ao

esporte mineiro. Foi ele, por si só, que resolveu proibir a venda de cerveja no

Mineirão. Deputado Ivair Nogueira, agora quero ver - e é por isso que vim aqui hoje -

como ficará o Sr. Baeta porque a recomendação da Fifa para que a Copa do Mundo

venha ao Brasil é que tem de ser permitida a venda de cerveja nos estádios durante a

Copa do Mundo.

Quero saber qual é a posição desse ditador a respeito dessa recomendação da

Fifa. Digo “ditador”, e não “Promotor”, José Antônio Baeta. Minas, Belo Horizonte

ficará sem participar da Copa do Mundo, por mais uma decisão autoritária desse

Promotor, a mesma que V. Exa., de forma brilhante, traz a esta Casa. É inoportuna e

inadequada a sugestão e a ordem que ele dá para que 90%, nos clássicos, sejam de

uma torcida...

O Deputado Ivair Nogueira* - Vamos rasgar o Estatuto do Torcedor, porque ele não

prevê essa condição.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Para ele não há estatuto, não há lei,

não há Constituição Estadual, não há Constituição Federal, não vale nada, só vale a
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vontade dele mesmo.

O Deputado Ivair Nogueira* - Obrigado, Deputado.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, nobres colegas,

telespectadores da TV Assembleia, volto a esta tribuna para falar sobre vários

assuntos. O primeiro nos traz muita alegria. Alegria com o nosso Governador Aécio

Neves e toda a sua equipe, com o nosso Vice-Governador Antônio Anastasia, com

Fuad Noman, Secretário de Obras, e, de forma especial, com o Dr. José Élcio

Montese, Diretor-Geral do DER.

Um sonho se realiza em nossa região. Todas as rodovias da região do Sul de

Minas, próximas a São Sebastião do Paraíso, Passos e Guaxupé, que são a nossa

referência maior, estarão ligadas por rodovia asfaltada. Ontem saiu o resultado da

última licitação para São Pedro da União e Juruaia, na MG-446, que liga Nova

Resende a Muzambinho. Se Deus quiser, até o ano que vem, nenhuma das cidades

da região ficará sem uma rodovia asfaltada. Uma grande conquista para o povo da

nossa região, graças à competência do nosso Governador Aécio Neves, este governo

que irá fazer 224 rodovias, até para ligar essas cidades que não tinham asfalto, sem

se considerarem as outras rodovias estratégicas e as grandes recuperações de

rodovias.

Ontem tive oportunidade de ir a Pará de Minas, num momento difícil para o meu

amigo Deputado Inácio Franco, que perdeu a sua mãe, e vimos as maravilhas que

estão acontecendo nas rodovias, o seu estado de conservação: rodovias benfeitas,

bem conservadas, sinalizadas e limpas, o que traduz uma grande conquista do nosso

Governador Aécio Neves.

Por falar de rodovias, os problemas também existem. A MG-050 melhorou demais

e, recentemente, inaugurou-se ali um grande viaduto, uma grande passagem no

Córrego Fundo, próximo a Formiga, um investimento de Primeiro Mundo. Muito bom,

uma maravilha, mas ainda falta acontecer muita coisa. As cobranças da nossa região,

da nossa comunidade têm sido muito grandes. Paga-se o pedágio, e isso não está

fora da legislação, ou seja, foi exatamente o combinado, em prol de uma boa
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conservação dessa rodovia. Entretanto, é preciso cumprir o cronograma que, em

parte, ainda está atrasado. A justificativa para esse atraso são as questões

ambientais e algumas outras que envolvem a Copasa, como, por exemplo, mudanças

de tubulação de água. A verdade é que a nossa querida São Sebastião do Paraíso já

poderia estar em obras de viadutos e de duplicação, o que não está acontecendo e

que muito nos preocupa. Constantemente tenho feito essa cobrança.

Hoje estive na Secretaria de Meio Ambiente, com a Dra. Cleide Pedrosa, falando

sobre a importância de agilizarem-se as licenças ambientais, para que seja

encontrada uma solução que leve os trabalhos na MG-050 a avançarem o mais

rápido possível, pondo fim aos problemas relacionados à construção das terceiras

faixas, dos viadutos e das passagens. Espero avançar muito nisso.

Falo com alegria de uma rodovia que liga São Sebastião do Paraíso à minha

querida Paraíso, à minha querida Jacuí, que é a cidade onde fui Prefeito por três

mandatos, onde nasci. Ganhamos uma bela rodovia até São Sebastião do Paraíso,

mas ela iria até Alpinópolis, até depois de Ilicínea. São 100km, noventa e poucos

quilômetros até Alpinópolis. É impressionante: mais de 90km estão prontos, faltam

menos de 5km, mas a obra, que é do governo federal, está parada. Ela até está

inserida no PAC, mas está parada porque o TCU questiona a empreiteira, questiona a

execução em termos de valores. Acho que o TCU está correto quando cuida do

interesse público, dos repasses, da forma como devem ser feitos, mas deve ainda

questionar o edital, a licitação, o valor, se o que foi feito deveria ou não ter sido feito.

Fica difícil trabalhar essas questões depois que 95% das obras estão prontos, e isso

nos preocupa muito. A obra está parada, a chuva virá novamente, e o produtor, mais

uma vez, não terá uma rodovia 100% asfaltada. E ainda há a outra parte: já saiu a

licitação para a cidade de Ilicínea, que também tem problemas da mesma ordem.

Espero que o TCU e o governo federal tomem as atitudes devidas e identifiquem o

erro, mas sem parar a obra, porque é um absurdo o que está acontecendo.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Antônio Carlos

Arantes. Quero cumprimentar V. Exa por trazer a esta Casa a discussão de um

programa tão importante como o ProAcesso. Hoje qualquer mineiro sai de qualquer

cidade e vai a todos os 853 Municípios por via asfáltica. Isso é fantástico. Ele vai ao
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Norte de Minas, ao Vale do Jequitinhonha, ao Vale do Mucuri, ao Sul, à região

central. E até o ano que vem todos os 853 Municípios serão ligados por via asfáltica.

Trata-se de uma obra de planejamento do nosso grande Governador Aécio Neves e

do Vice-Governador Anastasia, com investimento de milhões e milhões de reais.

Devemos agradecer muito pelo que se faz por todo o Estado. Um compromisso do

nosso governo é o de que nenhuma obra do Governador Aécio Neves comece e

pare. Precisamos fazer esse levantamento e mostrar ao povo de Minas que o

Governador realmente cumpre bem o seu mandato. Com a nossa ajuda, com a ajuda

dos Deputados, temos conseguido muitos benefícios.

Cobraremos, sim, do governo federal o término das obras iniciadas. Ele não pode

parar uma rodovia tão importante como essa, faltando apenas 10% dos trabalhos

para sua conclusão. Ela não pode ser interrompida.

Conte com nosso apoio para trabalharmos juntamente com nosso líder, o Deputado

Carlos Melles, Presidente do DEM, que é atuante no Sul de Minas, mas também atua

em todo o Estado. O Deputado Carlos Melles realmente tem feito um trabalho

brilhante, levando o nome de Minas para Brasília. Ele nos ajudará a desembaraçar

esse problema no TCU para que as obras dessa rodovia sejam retomadas

rapidamente, a fim de que o povo do Sul de Minas tenha sua estrada pronta.

Muito obrigado, Deputado Antônio Carlos Arantes. Parabéns por sua exposição.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Eu é que agradeço. Falando de rodovia, há

também a 146: Guaxupé a Passos, Bom Jesus da Penha a São Pedro da União. É

uma rodovia estratégica, que teve seu projeto e suas obras iniciados desde 2000.

Parte do projeto foi parada e ainda não foi terminada. A obra continua lá: toda de terra

de Bom Jesus da Penha a Guaxupé e apenas em parte concluída até Passos. Este é

também mais um motivo para o DNIT agir. Não pode acontecer o que está

acontecendo. Expectativa e esperança nos são dadas, porque hoje, em Belo

Horizonte, o Dr. Sebastião é uma pessoa diferenciada no DNIT. Ele é rápido, ágil,

entende dos problemas. Espero que nos ajude. Estivemos até em Brasília, 15 dias

atrás, com o Dr. Mauro Barbosa, Secretário Executivo do DNIT, e lá cobramos com

força essa obra. É uma obra muito importante, e, apesar de já haver dinheiro no

Orçamento, ela se paga por si, pela produção da região. É um absurdo deixar o povo
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de lá sofrendo, sendo humilhado, como tem acontecido.

Mas não para por aí: há problemas demais. O Deputado Ruy Muniz foi muito justo

ao falar da liderança, do trabalho do Deputado Carlos Melles. Essas rodovias, aliás,

são fruto do trabalho dele. Quando se fala de Carlos Melles - ele é o nosso líder maior

-, podemos falar de café.

O café vive um momento de agonia, com o produtor sofrido e humilhado. Já fizemos

vários movimentos, como o SOS Café, em Varginha, de que participaram mais de 20

mil produtores; contudo, quanto mais nos movimentamos, pior tem ficado a situação.

O preço do produto está baixando, e o produtor está humilhado, endividado e

empobrecido. Conversei ontem com o Ministro Carlos Melles, que disse que tem

falado frequentemente com os Ministros da Agricultura e da Fazenda. Espero que a

situação tenha solução, porque, do contrário, milhares de propriedades de café serão

extintas em Minas Gerais e no Brasil. E a produção dessas lavouras, que gera

economia, renda e muito emprego - no País, quase 8 milhões de emprego -,

provavelmente será transferida para as grandes propriedades, para multinacionais. E

notem que hoje até os grandes estão tendo dificuldades. É uma grande preocupação,

e o governo federal precisa agir mais.

E não é só o problema financeiro; ainda há problemas de segurança no campo,

problemas trabalhistas e, principalmente, com o meio ambiente. A legislação

ambiental é burra porque, quando se exige demais, quase ninguém faz nada, porque

não consegue, não dá conta. Mas temos cobrado muito uma mudança nesse

aspecto. Há 15 dias estive em Brasília, com os Ministros Carlos Minc, do Meio

Ambiente, e Reinhold Stephanes, da Agricultura, em audiência pública e em

audiência particular, cobrando essa mudança. Hoje tive outra audiência com o

Secretário José Carlos Carvalho, de Meio Ambiente, e saí feliz com a conversa que

tivemos porque vi a possibilidade de haver uma mudança que eu e nossos pares

nesta Casa sempre cobramos. Temos uma legislação que pune de forma exagerada;

que pune o pequeno produtor simplesmente por ir pescar ou por cortar uma única

árvore, ainda que já tenha plantado várias; que muitas vezes pune o pequeno

produtor por ter arado uma terra sem ter licença ambiental. São multas e multas. Mas,

graças a Deus, vemos que o governo começou a entender que é preciso mudar essa
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legislação. As pequenas propriedades, que às vezes têm uma ocupação antrópica,

estando há muitos e muitos anos nos mesmos locais, ainda que se localizem em

áreas de proteção ou preservação permanente - como as nossas APPs, às margens

dos rios, lagos e nascentes -, se tiverem uma casa próxima ao córrego ou à nascente

poderão preservá-la, dessa forma preservando também a história e o produtor, é

claro que executando ações concretas para preservar também as nascentes e os

rios. Penso que árvore não se corta, mas se planta; que nascentes devem ser

preservadas, assim como córregos e rios; e que é preciso achar uma forma de

recuperar a mata ciliar degradada. Mas não se pode querer que o pequeno produtor

arque com todas essas despesas, sendo que, quando ele fez o desmatamento, a

própria lei, o próprio governo orientava e até financiava essa ação; agora quer obrigá-

lo a, de repente, plantar onde desmatou. Isso não é possível. Mas é possível, sim,

fazer preservação ambiental com produção econômica, gerando emprego e

desenvolvimento, de forma que o produtor tenha condição de sobreviver no campo.

Essas são preocupações nossas, e temos trabalhado muito esse projeto de lei

vindo do governo do Estado, que está na mão do relator, Deputado Fábio Avelar, e

que recebeu a contribuição do Deputado Jayro Lessa. Se Deus quiser, vamos

conseguir fazer grandes evoluções para dar ao produtor condição de continuar

produzindo e trabalhando. Estamos trabalhando muito para que a área de

preservação permanente com reserva legal se unifique, e o Ministro já nos deu a

certeza de que até quatro módulos fiscais - que, no Sul de Minas, ficam em torno de

110ha ou 120ha - essa unificação seria possível, tendo, ao mesmo tempo, um

licenciamento simplificado, orientado pela Emater, pelo próprio governo, para que o

produtor tenha condição de tocar melhor sua atividade.

Por fim, quero falar da Copa do Mundo que se realizará no Brasil em 2014. São 12

cidades que estão se credenciando para receber delegações.

Entre elas, tivemos a felicidade de Capitólio e Caxambu terem potencial para

receber. Temos potencial na região do Lago de Furnas, com Capitólio, Escarpas do

Lago, os “canyons”, a Serra da Canastra, na região de São Roque, perto de Piumhi,

cujo aeroporto, se Deus quiser, logo estará pronto. O potencial na região de Capitólio

é muito grande, assim como o de Araxá e Caxambu, esta muito próxima do Rio de
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Janeiro e de São Paulo, cidade estratégica, com grande infraestrutura. Podemos

fazer trabalhos para buscar grandes investimentos para essas cidades. Que esses

investimentos gerem muito emprego e promoção do turismo e desenvolvimento da

região.

Temos trabalhado constantemente. Vamos fazer audiência pública da Comissão de

Turismo, por indicação minha, e vamos a Caxambu, Araxá e Capitólio. Vamos

mostrar às sociedades mineira, brasileira e mundial que essas cidades têm grande

potencial para abrigar as delegações, os turistas, os jornalistas e a imprensa de forma

geral.

Concluindo, naquela região temos problemas sérios com nossas pedreiras.

Fizemos uma audiência pública muito importante na semana passada, conseguimos

evoluir um pouco, e espero que possamos evoluir mais. É possível retirar as pedras

de quartzito e fazer compensações ambientais e grandes investimentos em proteção

ambiental na região de Alpinópolis, Capitólio e São João Batista do Glória. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, quero

trazer um abraço especial ao povo do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do

Vale do Mucuri, pois meu pronunciamento se atém a essas regiões.

No dia 2 de julho, a sociedade rural de Montes Claros abriu a 35ª Exposição

Agropecuária de Montes Claros - Expomontes 2009. É uma festa na cidade todo ano.

Toda a comunidade do meio rural, o comércio e a população já ficam esperando o

final de junho e o início de julho para realizar a exposição. São dezenas de

expositores; o agropecuarista leva seus produtos e animais à presença de

expositores de outras regiões de Minas e de todo o País. Ao lado da Expozebu, de

Uberaba, e da exposição de Belo Horizonte, a Expomontes está entre as melhores

exposições agropecuárias de Minas, senão do Brasil.

Nessa abertura da exposição de Montes Claros, contamos com figuras ilustres

como o Vice-Governador Anastasia, no ato representando o Governador Aécio

Neves, Deputados, autoridades federais e vários Secretários de Estado. Destaco a



____________________________________________________________________________
593

participação sempre constante do Secretário Gilman Viana. Foram muito bonitas a

abertura e a exposição, que se realiza até o dia 12.

Pairava sobre a exposição deste ano um clima muito preocupante.

Uma situação que os produtores rurais do Norte de Minas manifestam a toda hora,

por meio da imprensa. Esse clima preocupante mostra claramente a situação

desesperadora pela qual está passando o Norte de Minas em relação a decretos

federais que estão castigando os seus produtores.

Há pouco tempo, realizamos aqui uma audiência pública, com a presença de vários

assentamentos do MST, da Liga Operária e de vários desses movimentos, e tivemos

a confirmação, por parte das maiores lideranças do MST, de que o maior inimigo da

reforma agrária é o agronegócio. A partir daí, podemos chegar a várias conclusões e

preocupar-nos verdadeiramente com o que está acontecendo no agronegócio do

nosso país. A reforma agrária não tem absolutamente nada a ver com o agronegócio,

que, sem dúvida alguma, é uma das locomotivas da economia brasileira. Na crise

pela qual passaram os setores industrial e automobilístico no mundo todo, o Brasil

destacou-se exatamente pela pujança, firmeza e grandeza do agronegócio. Parece

que, quando se fala em promover o agronegócio e algumas ações que beneficiam o

produtor rural, aquele produtor que está diuturnamente no “front” da economia

nacional, não faltam os que querem, de uma maneira ou de outra, colocar o

agronegócio em confronto com a reforma agrária. Apresentam leis e decretos sem o

mínimo de conhecimento do que passam o Nordeste brasileiro e principalmente o

Norte de Minas. Gostaria de ler alguns trechos do pronunciamento do Dr. Alexandre

Vianna, Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros. Tirei alguns trechos do seu

discurso para mostrar a preocupação do Norte mineiro, principalmente o poder de

reação que essa região tem neste momento difícil.

O Dr. Alexandre disse: “...a par da realização de expressivas obras de

infraestrutura, estradas asfaltadas, pontes, barragens e outras obras civis que vêm

sendo implementadas na região do Norte de Minas pelo Governador Aécio Neves,

que reconhecemos e louvamos, cumpre atentar que uma legislação ambiental

inadequada vem inibindo a iniciativa dos empreendedores”.

Ninguém quer apostar mais no Norte de Minas, ninguém quer trazer os seus
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negócios e o recurso da iniciativa privada para o Norte de Minas. Continua o

Alexandre: “E aqui cabe uma reflexão maior. Ninguém é mais interessado em

preservar o meio ambiente do que o produtor rural”. Isso é verdade, o produtor rural

conhece detalhadamente as questões ambientais, ele próprio é um preservador. Se

desmata ou se planta, é para subsistir e alimentar a si e a sua família. Ele não é um

devastador da mata seca e do meio ambiente do Norte de Minas. “Afinal, se seu solo

erodir, se suas nascentes secarem, se a temperatura subir pelo efeito estufa, somos

nós, agropecuaristas, os maiores prejudicados. Cumpre intensificar o diálogo entre as

comunidades regionais e os órgãos ambientais do Estado para, juntos, adequarmos a

legislação à nossa realidade local, transformando essas populações em parceiras,

com menos punição e mais estímulos, incentivos e orientações. E evitar que as

reivindicações se percam no vazio. O produtor rural não quer ser tratado como

predador do meio ambiente e assim mostrado pela mídia, para a opinião pública.”

Ou seja, o produtor rural é o grande vilão, o grande bandido do que está

acontecendo no mundo inteiro, com a destruição, o efeito estufa, o aumento da

temperatura. Jogam a culpa no produtor rural. Só um minuto. Depois lhe concederei

aparte. Continuando a leitura: “O Norte de Minas ainda possui 53% de sua área

inexplorada, enquanto no resto do Estado a área preservada é inferior a 15% - aliás,

não são nem os 20% exigidos por lei. Querem considerar todo o Norte de Minas

como integrante do bioma mata atlântica, o que por si só já impede qualquer

intervenção na vegetação nativa existente ou em regeneração. A classe rural

reivindica que a Semad formalize para a sua equipe técnica a interpretação segundo

a qual as áreas da mata seca externas ao bioma mata atlântica são regidas pela Lei

nº 17.353, de 2008, votada no ano passado, e não pelo famigerado Decreto Federal

nº 6.660/2008, uma vez que esse sempre foi o entendimento de todo o governo

estadual, do Governador Aécio Neves. Cabe agora ao Governador defender esses

interesses e mostrar o equívoco que está sendo tomado pelo governo federal. Após

uma negociação que levou mais de quatro anos, a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais fez promulgar a Lei nº 17.353, de 17/1/2008, que permite a intervenção em até

70% nas áreas de mata seca, deixando-se 30% como reserva legal - 10% a mais do

que a legislação federal determina. Entretanto, essa lei não vem sendo cumprida e o
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produtor rural se vê penalizado na exploração do potencial de suas terras.

Temos reafirmado, por outro lado, que qualquer programa de desenvolvimento

numa região semiárida passa necessariamente pela preservação de nossos recursos

hídricos. Queremos o apoio do governo do Estado na formulação conjunta de um

plano estratégico que contemple desde a construção de pequenas barragens,

barraginhas, até de barragens maiores, muitas delas já em estudos e projetos

elaborados pela Codevasf e DNOCS, como a de Congonhas, Jequitaí e

aproximadamente 30 outras barragens de médio porte na bacia do Rio Verde Grande.

Cumpre simplificar e agilizar os processos de outorga junto ao Igam e reduzir os

custos da energia elétrica para os irrigantes do Norte mineiro.

Queremos salientar que a Faemg, brilhantemente conduzida pelo companheiro

Roberto Simões, tem colaborado com o governo do Estado na execução de um plano

de desenvolvimento estratégico. O Dr. Gilman Viana, nosso Secretário de Agricultura,

pelo conhecimento que detém no setor rural, tem sido um parceiro importante para

que essas medidas venham a ser tomadas.

Finalmente reconhecemos o empenho do Governador Aécio Neves em trazer o

desenvolvimento para o Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, na

expectativa de diminuir as desigualdades, em face das demais regiões do Estado.”

Então, senhores, as palavras do Presidente Alexandre Vianna são de um

conhecedor, de alguém que vive o Norte de Minas. É necessário que haja bom-senso

e entenda-se que, sem dúvida nenhuma, o Norte de Minas pode vir a ser a maior

reserva legal do Estado. Com certeza absoluta o produtor rural será o defensor

número um das suas matas e do meio ambiente. Todavia, alguém tem de pagar por

isso. Não é justo que depois de já destruírem as reservas legais do Triângulo de

Minas Gerais e todas as reservas do Sul e de outras áreas do Estado queiram agora

preservar, por meio de decreto, as terras do Norte de Minas não permitindo que o

produtor nem sequer sobreviva. O nosso produtor mineiro será o primeiro a concordar

com o acordo e a assinar o protocolo de intenção se qualquer pessoa ou qualquer

empresário ou o governo do Estado lhe disser: “Você terá de preservar as suas

terras, o que excede os 30% já definidos em lei no ano passado, mas, para isso,

iremos pagar-lhe para que seja o defensor das matas da sua propriedade”. Agora,
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fazer isso de modo que as pessoas não possam plantar!

A silvicultura já é considerada uma verdadeira ofensa à vida humana e ao meio

ambiente, porém é um dos principais meios de sobrevivência no Norte de Minas.

Sr. Presidente, fazemos esse apelo para que não acabe o vigor existente na região,

assim como toda a agropecuária, que representa o maior meio de subsistência do

Norte mineiro e nossa principal riqueza. Quase não temos indústrias, apenas algumas

em Montes Claros. Não há campos industriais instalados nas pequenas e médias

cidades, que sobrevivem à base do agronegócio. Agora querem infligir essa

imposição danosa à região, por meio de decreto federal. O meio ambiente tem de ser

preservado, o futuro está ligado à preservação ambiental. Não se pode fazer o que

está sendo feito com o Norte de Minas.

Neste momento, cumprimento o Dr. Alexandre Viana, o Governador Aécio Neves, o

Secretário Gilman Viana e muitas outras pessoas e autoridades que conhecem

verdadeiramente o Norte de Minas, que sabem o que se passa nesse lugar e que

vivem o mesmo sofrimento de sua população. Peço a todos que não desanimem.

Convoco os Deputados Federais e os Senadores votados no Norte de Minas para

que se manifestem junto ao governo federal. Teremos eleição no próximo ano. A

nossa limitação é clara, não pode ela ultrapassar esta tribuna nem a legislação

mineira. Todavia, a legislação federal veio para castigar aquele que preserva, aquele

que luta e aquele que precisa de suas terras para sobreviver. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente e nobres colegas Deputados, mais uma

vez assomo a esta tribuna para pontuar nossa visão de modelo de Estado e de sua

presença, que representa uma concepção antiga, porém mais moderna e humana

para nós, sobretudo para o povo mais pobre. Quanto maior a presença do Estado,

mais dignidade é garantida à pessoa. O modelo de sociedade com o qual sonhamos,

aguardado pela maior parte da população, um Estado forte, presente e eficiente em

todas as áreas ou setores que envolvem as dimensões da vida de um ser humano: no

aspecto de moradia, do trabalho, da garantia de renda, da saúde, da educação etc. É

assim que queremos dialogar com a sociedade.

Hoje quero ater-me à situação prisional. Muitas situações, às vezes, nos
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incomodam, como a da escola pública, do desempregado, do mendigo, da criança, do

adolescente, e da mulher, além da questão racial. Mas no porão da sociedade há

uma realidade que não é tão vista. Como diz o ditado popular, “quem não é visto não

é lembrado”. Essa é a situação dos nossos presos e presas. Creio que, de cada mil

cidadãos, não passa de um o número de quem conheça essa realidade. Confesso

que não tenho esses dados, mas, pela minha experiência e a atuação que sempre

tive na Pastoral Carcerária, posso dizer isso. Essa é uma realidade que não é vista no

dia a dia, e ficamos reféns de alguns conceitos - na verdade, preconceitos - em

relação a esses homens e mulheres que num determinado momento cometeram um

erro e estão pagando por ele, com o que concordamos. Porém, essas pessoas são

entregues ao Estado, estão sob a sua responsabilidade para que ele possibilite sua

recuperação, a do cidadão, da cidadã, para que, num tempo determinado pela

Justiça, tal cidadão ou cidadã possam voltar ao convívio social com maior

responsabilidade. Considero o rumo que o governo do Estado está tomando como

equivocado.

O governo está construindo um novo complexo penitenciário com base em uma

parceria público-privada - PPP. Dessa forma, espera dar continuação às ações do

programa estadual de PPP, concretizando essa nova fórmula de gestão. Nesse caso

o poder público continuará responsável pelas regras disciplinares adotadas em

penitenciárias, como a segurança externa dos prédios e muralhas, além do transporte

dos sentenciados e o acompanhamento do funcionamento de todo o complexo.

Nesse caso, o grupo que venceu a concorrência será responsável pela elaboração de

projeto arquitetônico, construção e funcionamento do complexo penitenciário durante

27 anos.

São quase três décadas. O governo do Estado pagará ao parceiro privado valores

referentes a cada vaga prisional disponibilizada no complexo penitenciário. Segundo

o edital de licitação, para a contratação da empresa responsável pela PPP, cada

preso custará ao Estado R$2.100,00, o que equivale a R$70,00 por dia. Atualmente,

apenas o gasto operacional do governo com presidiários é de R$1.700,00. Segundo a

Secretaria Nacional de Segurança Pública, o custo médio mensal de um preso no

Brasil é de R$1.200,00.
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Quais são as exigências do Estado nessa PPP? Contenção eficiente dos presos e

segurança para quem trabalha e para a comunidade no entorno do presídio;

impedimento de entrada de celular, armas e facas nas unidades; criação de

condições para facilitar a reinserção social; criação de novas tecnologias para a

segurança das unidades prisionais e monitoramento das celas; não exploração pela

concessionária do trabalho dos presos, cabendo apenas à Secretaria de Defesa

Social criar esse tipo de mecanismo. É interessante porque, de um lado, exige a

reinserção social, mas também proíbe a concessionária de trabalhar com os presos.

Essa questão é importante, mas, ao mesmo tempo, contraditória. De um lado, a

Secretaria de Defesa Social é a responsável pelo trabalho dos presos, o qual, por sua

vez, está muito ligado ao processo de reinserção social. É um descompasso.

O valor estimado do contrato é de R$2.111.476.080,00, na data-base de

31/12/2008, calculado com base na soma dos valores nominais da dívida referente à

obra e da parcela anual de desempenho, calculadas com base no teto do valor da

vaga-dia, ao longo do período da concessão administrativa. É bom lembrar que a

decisão do governo do Estado de criar esse complexo penitenciário desrespeita o que

dispõe a Lei nº 13.720, de 2000, cujo art. 6º, § 1º, determina que é vedada a

construção de estabelecimento penal de qualquer natureza com capacidade para

mais de 170 detentos. Recuperando a memória de um importante relatório produzido

nesta Casa, as conclusões da CPI do Sistema Prisional, encerrada em 2002,

constatam a insustentabilidade dos modelos penitenciários adotados nas

Penitenciárias José Maria Alkmin e Nélson Hungria, com capacidade para mais de

600 detentos. No cotidiano prático essas penitenciárias funcionam muito mais como

escolas do crime do que como estabelecimentos para ressocialização.

Segundo texto conclusivo da CPI, as circunstâncias que permitem que traficantes

poderosos dividam o mesmo espaço com detentos que cometeram crimes mais

brandos dificultam sobremaneira o processo de recuperação destes últimos. A própria

concepção do modelo desses estabelecimentos se mostrou totalmente incompatível

com uma política eficaz de recuperação do preso.

Um dos problemas mais graves no sistema penitenciário do Estado hoje é a

fragilidade do vínculo contratual mantido com muitos agentes penitenciários. Com a
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PPP, o suposto é que grande parte dos agentes serão contratados pela empresa

responsável pela execução dos contratos. Entretanto, o Estado será responsável

pelas regras disciplinares adotadas na penitenciária, pela segurança externa dos

prédios e muralhas, além do transporte de sentenciados e de fazer o

acompanhamento do funcionamento do complexo. Até o presente instante as regras

de contratação de pessoal levadas a cabo vêm-se mostrando um instrumento

contrário à ordem do sistema prisional do Estado.

A CPI do Sistema Prisional apontou algumas saídas para esses graves problemas

que afetam o sistema prisional no Estado. O que tem de ficar claro para a sociedade

é que, enquanto o governo do Estado abraça um projeto com a iniciativa privada, vira

as costas para entidades respeitadas que procuram, de fato, recuperar o preso, como

as Apacs. Essas entidades, por motivação religiosa ou de filantropia, vêm fazendo um

grande bem e, por menos de R$600,00 por mês, recuperam de fato o ser humano e o

preparam para a inserção social, para o mundo do trabalho. E o Estado vira as costas

para as Apacs e abraça a iniciativa privada. Ou seja, o Estado deixa de gastar apenas

R$600,00 por mês em parceria com a população e quer gastar R$2.100,00 por mês.

Não dá para entender essa lógica do Estado. É por isso que dizemos concretamente

que temos um Estado neoliberal, onde as empresas valem mais. A parceria com a

população e com as organizações não tem sentido para esse modelo de Estado, o

que importa são as grandes empresas a lucrar às custas dos mais pobres e dos mais

fragilizados, que são os presos não vistos pela sociedade, não se garantindo, de fato,

a recuperação desses homens e mulheres. Essa é minha consideração, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, todos os que

nos acompanham na Assembleia mineira ou pela TV Assembleia. Vou utilizar esses

poucos minutos para uma breve reflexão e, no momento oportuno, vamos aprofundar-

nos nesse assunto. É uma reflexão que mostra uma diferença muito clara entre a

forma de governar do governo mineiro, do Governador Aécio Neves, do PSDB, e do

governo do Presidente Lula, do PT. Uma forma de governar que não pode ser
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analisada apenas nos resultados, mas também na maneira de agir, nos aspectos

éticos, para ser mais direto.

Vou referir-me a um programa que ajuda a ilustrar essa diferença muito clara. Ele é

feito em parceria, está em execução em Minas Gerais, já levou benefícios a milhares

de famílias e continua sendo executado numa etapa que se inicia agora. Estou

referindo-me ao programa Luz para Todos. Trata-se de uma parceria do governo de

Minas e do governo federal e tem beneficiado milhares de pequenos produtores

rurais. Sei da importância de um programa como esse porque nasci na roça. A casa

em que vivi uma boa parte da minha infância - o Padre João também sabe disso,

porque tem origem rural - não tinha energia elétrica, usava-se lamparina. Sabemos,

portanto, o quanto sofre o cidadão que não dispõe de energia elétrica, que é um bem

essencial nos dias de hoje, e não só para as necessidades básicas de uma qualidade

de vida mais adequada, mas para a integração do ser humano a todas as

possibilidades do conhecimento, em especial o que pode chegar pelos veículos de

comunicação, principalmente pela internet. Hoje há muitos meios de se acessar o

conhecimento, democratizar o acesso aos bens coletivos. O Luz para Todos, como

eu disse, é um programa de parceria. Essa parceria vem sendo divulgada pelo

governo de Minas; o programa vem sendo divulgado pelo governo federal. Vejam que

fiz uma distinção, a parceria vem sendo divulgada pelo governo de Minas, e o

programa vem sendo divulgado pelo governo federal. Por que começa a ficar

diferente e por que isso mostra a diferença entre dois governos? Na parceria, mais de

70% dos recursos são do governo de Minas e da Cemig no custo, no dinheiro que é

usado, que é dinheiro público, tanto o do Estado quanto o federal. Agora, refiro-me ao

dinheiro gerido pelo governo de Minas e por uma empresa de todos os mineiros, a

Cemig, que financia quase 80% desse programa, paga a energia, Deputada

Rosângela Reis, que chega ao Vale do Aço, ao Norte de Minas, ao Sul de Minas e ao

Centro-Oeste para milhares e milhares de mineiros. O governo de Minas banca um

custo de 79% desse programa; o governo federal banca 21%. Quase 200 mil

propriedades já foram atendidas. Imaginem, portanto, quantas pessoas foram

beneficiadas. Agora ele já se encontra numa etapa importante também, caminhando

para mais 55 mil ligações. Repetirei, 79% de financiamento do governo de Minas,
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diretamente do Orçamento do Estado ou por via da Cemig, e 21% do governo federal

ou por via da Eletrobrás, uma empresa federal. Mas é uma parceria. O governo de

Minas tem feito uma propaganda que vários de nós já ouvimos, sobre o programa Luz

para Todos, em que cita, claramente, uma parceria com o governo federal. Este entra

com a menor parte, mas, todas as vezes que o governo de Minas tem divulgado o

programa, ele divulga que se trata de uma parceria com o governo federal. Portanto a

ética é um componente fundamental nas relações entre as pessoas, mas

especialmente nas ações de governo, Deputado Wander Borges - V. Exa., que tanto

prima por isso e faz disso uma bandeira de honra do PSB. Por que o governo federal,

quando faz a sua campanha diz “um programa do governo federal”, mesmo sendo

21%? O governo de Minas tem o cuidado, o carinho, o respeito, a ética de dizer “um

programa em parceria com o governo federal”, em todos os momentos. Já o governo

federal, repito, faz uma campanha midiática, propaganda no rádio, na televisão, em

todos os veículos de comunicação para dizer “programa do governo federal”, nem

menção faz ao governo de Minas. Isso é para a reflexão de quem nos está ouvindo,

para que paremos e pensemos como o brasileiro tem sido manipulado, às vezes, a

dar um crédito a quem realmente não tem. Isso repercute na vida democrática do

País. Isso repercute na aprovação ou na rejeição de governantes. Na verdade, quero

voltar aqui para insistir num tema e já concluo. Por mais que alguém possa usar da

palavra e dizer que defende o povo, que faz pelo povo, por mais que possa ocupar os

horários mais nobres da televisão, por mais que possa ter sempre um gesto

simpático, e por trás disso há toda uma estrutura de mídia no Brasil, que facilita que

se passe uma imagem de salvador da pátria, a verdade é um componente ético que

tem de estar presente, especialmente por parte de quem respeita o povo. Essa é uma

diferença fundamental entre o governo do PSDB - o governo de Minas - e o governo

federal. Escutem, a partir de agora, a propaganda do Luz para Todos do governo de

Minas e, quando tiverem a oportunidade de ouvir a propaganda do governo federal,

verão a diferença e se lembrarão de ética, de seriedade e de respeito a cada um de

vocês. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.170 a 4.177/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, 4.178 e 4.179/2009, da Comissão de Educação,

4.180/2009, da Comissão de Política Agropecuária, e 4.181/2009, da Comissão de

Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 16ª Reunião

Ordinária, em 1º/7/2009, do Requerimento nº 4.082/2009, do Deputado Wander

Borges; de Política Agropecuária - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em

30/6/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.049/2009, do Deputado Padre João, 3.344/2009,

do Deputado Neider Moreira, e 3.374/2009, do Deputado Padre João, e do

Requerimento nº 4.070/2009, da Comissão Extraordinária para o Enfrentamento da

Crise Econômico-Financeira Internacional; de Direitos Humanos - aprovação, na 14ª

Reunião Ordinária, em 1º/7/2009, do Requerimento nº 4.059/2009, do Deputado

Leonardo Moreira; de Cultura - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 1º/7/2009,

dos Projetos de Lei nºs 3.287/2009, do Deputado Tenente Lúcio, 3.304/2009, do

Deputado Doutor Viana, 3.325/2009, da Deputada Rosângela Reis, 3.329/2009, da

Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 3.334/2009, do Deputado Mauri Torres, e dos

Requerimentos nºs 4.037 e 4.038/2009, do Deputado Jayro Lessa, 4.039 e

4.108/2009, do Deputado Wander Borges, 4.046/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, 4.056/2009, do Deputado Doutor Viana, e 4.112/2009, do Deputado

Weliton Prado; de Turismo - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 2/7/2009, do

Projeto de Lei nº 3.291/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e dos
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Requerimentos nºs 3.949/2009, do Deputado Jayro Lessa, 4.013/2009, do Deputado

Gil Pereira, 4.064/2009, do Deputado Weliton Prado, e 4.107/2009, do Deputado

Tenente Lúcio; de Educação - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 1º/7/2009,

dos Requerimentos nºs 4.031/2009, do Deputado Almir Paraca, 4.034/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4.065 e 4.066/2009, do Deputado Weliton Prado,

4.075/2009, do Deputado Inácio Franco, e 4.094/2009, do Deputado Jayro Lessa; de

Administração Pública - aprovação, na 8ª Reunião Extraordinária, em 1º/7/2009, dos

Requerimentos nºs 4.014 e 4.015/2009, da Deputada Gláucia Brandão, 4.016/2009,

do Deputado Wander Borges, 4.043/2009, da Comissão de Direitos Humanos,

4.058/2009, do Deputado Leonardo Moreira, 4.073/2009, do Deputado Domingos

Sávio, 4.103/2009, do Deputado Wander Borges, e 4.105/2009, do Deputado Padre

João; e de Segurança Pública - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 7/7/2009,

dos Requerimentos nºs 4.129/2009, do Deputado Wander Borges, e 4.137/2009, da

Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja o

Projeto de Lei nº 2.771/2008 distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer sobre as emendas recebidas em Plenário. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação da votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que 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 apenas quatro Deputados. Portanto, não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação

sem efeito.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.384/2009, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por quatro reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 8, 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 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/7/2009

Presidência do Deputado Vanderlei Jangrossi

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Palavras do Deputado Padre João -

Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Luiz Cláudio Costa -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Carlos Gomes - Fábio Avelar - Padre João - Sebastião

Helvécio - Vanderlei Jangrossi.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - 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 Helvécio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Universidade Federal de

Viçosa - UFV - pelos 80 anos do programa de extensão universitária “Semana do

Fazendeiro”.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa a Exma. Sra. Vereadora Cristina

Fontes, Presidente da Câmara Municipal de Viçosa; e os Exmos. Srs. Professor Luiz

Cláudio Costa, Reitor da Universidade Federal de Viçosa - UFV -; Deputado Federal

Reginaldo Lopes; e os Deputados Padre João, Vice-Presidente da Comissão de

Política Agropecuária no 1º biênio desta Legislatura; e Adelmo Carneiro Leão, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Professsora Nilda de Fátima

Ferreira Soares, Vice-Reitora da UFV; do Exmo. Sr. Gumercindo Souza Lima, Pró-

Reitor de Extensão e Cultura da UFV; da Exma. Sra. Jornalista Mônica Bernardi, da

TV Viçosa, por cujo intermédio estendemos nossas saudações aos representantes da

Rádio Universitária FM e do “sites” “www.descubrame.com” e “www.vicosa.com”, da

UFV; e dos Exmos. Srs. João Januário, Vereador de Viçosa; Paulo Augusto Malta,

Procurador Federal; Evaldo Fernandes, Juiz Federal; e Nilton Alves de Oliveira, Chefe

da Divisão de Obtenção de Terras, representando o Sr. Gilson de Souza,

Superintendente do Incra-MG.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, acompanhando

gravação do Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Neste momento, gostaríamos de dar ciência a todos da mensagem

encaminhada pelo Deputado Federal Paulo Piau: “Venho parabenizar a Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

requereu essa justa homenagem à UFV pelos 80 anos de promoção da Semana do

Fazendeiro. Na Câmara dos Deputados, estaremos promovendo uma sessão solene

com este mesmo objetivo no próximo dia 13 de julho, segunda-feira, às 10 horas, no
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Plenário Deputado Ulisses Guimarães, e aproveito para convidar a todos.

Orgulho-me em ter participado de várias edições da Semana do Fazendeiro, que

foram de grande importância em minha formação acadêmica e profissional, já que fiz

o curso superior em Agronomia e mestrado em Zootecnia, ambos pela UFV”.

O referido Deputado informa também que a Vereadora Cristina o estará

representando nesta homenagem.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Boa noite. Quero cumprimentar o Deputado Vanderlei Jangrossi, que preside esta

solenidade, agradecer-lhe e dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco. Na sua

pessoa, gostaria de agradecer ao Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, que facilitou e agilizou a realização desta celebração aqui hoje,

pois normalmente fazemos uma celebração desta dimensão e qualidade com uma

antecedência maior do que conseguimos fazer esta. Quando tive a oportunidade de

falar com o Magnífico Reitor, há talvez 15 dias, e considerando a importância da

LXXX Semana do Fazendeiro da UFV, decidimos por bem que havia tempo de

realizarmos este encontro aqui, hoje.

Imediatamente falei com o Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o

Deputado Alberto Pinto Coelho, que prontamente disponibilizou a Casa, de modo que

conseguimos marcar essa solenidade para hoje. Nesta oportunidade, cumprimento

todos os Deputados aqui presentes, Sebastião Helvécio, Carlos Gomes, Fábio Avelar,

que têm dado uma contribuição importante a esta Assembleia. São grandes e

valorosos companheiros que honram a Assembleia de Minas e que nos honram muito

por estarem presentes nesta solenidade. Quero ainda dizer que o Deputado Padre

João, nosso companheiro que solicitou de pronto essa celebração, também está

presente e também nos honra muito. Ele é o Líder da Bancada do PT e, por isso, está

aqui por si mesmo e também para falar em nome da Bancada. Agradeço muito a sua

presença. Quero, portanto, também agradecer aos consultores, aos assessores e

servidores da Casa que nos ajudaram a realizar este evento. São pessoas especiais

da Casa que sempre trabalham com muito carinho e zelo. Quero, portanto, agradecer

a todos os servidores desta Casa que contribuíram para este acontecimento. Saúdo o

Magnífico Reitor da UFV, Prof. Dr. Luiz Claúdio Costa, grande e valoroso
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companheiro.

Estamos hoje, aqui, para celebrar os 80 anos do programa de extensão

universitária “Semana do Fazendeiro”, promovido pela UFV. Nas falas, nos

pronunciamentos e por meio do vídeo, teremos oportunidade de entender mais

detalhadamente esse programa. Este momento é para celebrarmos toda a UFV.

Dessa forma, quero destacar o trabalho primoroso na área de extensão, o olhar para

as comunidades rurais, para as pessoas mais simples e humildes, o trabalho

extraordinário que a Universidade está desenvolvendo junto às comunidades, junto

aos movimentos sociais. A UFV também é nossa parceira em um dos espaços de

maior desafio para o País, que é a reforma agrária. A UFV e as suas consultorias,

com o seu apoio aos trabalhadores e aos assentados, têm dado uma contribuição

primorosa ao País. É uma Universidade que tem a dimensão da pesquisa, que

prioriza a busca pela investigação permanente, por novos conhecimentos da ciência,

e que tem a dimensão da formação acadêmica, preparando jovens para bem servir

ao País.

A UFV é a Universidade pioneira no extensionismo, na atenção, no contato, no

relacionamento com o povo, com os trabalhadores, com as famílias da agricultura

familiar, de modo especialíssimo com os trabalhadores e as trabalhadoras do campo.

O espaço da LXXX Semana Rural, que é o espaço do diálogo, também comemora e

celebra esse encontro da Universidade com a mulher trabalhadora, com a mulher do

campo. Isso é muito importante para nós, para o Brasil. Dá a dimensão da condição

humana. É preciso que o País se oriente essencialmente pela busca do

conhecimento, da apropriação do conhecimento, também levando em consideração a

dimensão de gênero, pois o foco não deve ser só o homem, mas também a mulher. A

UFV tem a preocupação, o olhar, a dedicação e a atenção voltados para a formação

da mulher trabalhadora do campo.

A universidade tem o papel fundamental de apoiar, estimular, incentivar e fortalecer

o conhecimento no espaço da juventude. A juventude tem um papel importante, e a

celebração e atividade do encontro com o trabalhador rural volta-se também para os

jovens trabalhadores e trabalhadoras do campo.

Cumprimento também Cristina Fontes, que foi nossa colega de trabalho na
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Assembleia. Trabalhou no gabinete do Deputado Paulo Piau, que já tivemos

oportunidade de ver aqui. Formado pela UFV, hoje Deputado Federal, ele tem um

empenho especial e um trabalho voltado para a agricultura, para o homem do campo,

para o desenvolvimento no campo. A presença da Cristina neste encontro nos honra

muito.

Já disse ao Deputado Padre João que é um prazer e uma grande honra tê-lo

conosco. Cumprimento os meus amigos e amigas e também o pessoal do gabinete

que trabalhou e se dedicou a essa importante causa. A Assembleia de Minas, onde

debatemos as leis, o Orçamento do Estado, as importantes questões relativas à

construção e ao desenvolvimento deste Estado, hoje pertence à UFV, Luiz Cláudio.

Pertence a vocês, pertence à Universidade, para que ela mostre o seu trabalho de

extensão, a sua história de 80 anos na sua inteireza e em toda a sua dimensão. O

Luiz Cláudio dizia que ela é a primeira das universidades brasileiras. Logicamente, de

todas as universidades federais, é a primeira em Minas Gerais. Se fizermos as

devidas compensações em função da sua dimensão, da variação e da dimensão dos

custos, compartilho da idéia de que podemos considerá-la a primeira do Brasil no

compromisso com a formação, com a busca do conhecimento, com a investigação,

com a capacitação profissional e com a extensão. Considero muito importante

divulgarmos a nossa UFV e as nossas universidades num momento importante da

história do Brasil. Tenho dito que fico muito orgulhoso de poder viver este tempo, eu,

que também passei pela universidade e me preparei para ser professor, e fui

professor durante 15 anos na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, hoje

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que está multiplicando os seus cursos, o

número de alunos, as suas ações. Certamente isso acontece com Viçosa, com a

Universidade Federal de São Paulo e com as universidades brasileiras de modo

geral. As nossas universidades estão tendo mais recursos, mais condições de

trabalho, mais cursos e melhor capacidade de construir o Brasil e promover o seu

desenvolvimento. Esse orgulho se torna maior por podermos compartilhar da

caminhada, da história, da construção do projeto político com o nosso Presidente Luiz

Inácio Lula da Silva, que está fazendo um trabalho primoroso, extremamente

significativo e importante para o Brasil. Quem quando menino não pôde estudar, não
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teve oportunidade de, quando jovem, ingressar numa universidade pública, está

fazendo pelo Brasil o que muitos que tiveram mais oportunidades não fizeram.

Certamente, em muitas áreas, se não todas, ao término do governo do Presidente

Lula teremos uma realidade que poderá significar todo o tempo de construção

anterior da história do Brasil, incluindo o Império. Se olharmos, por exemplo, para os

Centros de Educação e Formação Tecnológica, nesse setor teremos muito mais nos

oito anos do governo do Presidente Lula do que em toda a história do Brasil, de tudo

o que se fez no País. Em nossa Faculdade de Medicina, hoje Universidade Federal

do Triângulo Mineiro, chegaremos, ao final do governo do Presidente Lula, com

quase 10 vezes mais o número de vagas - seguramente mais de nove vezes.

Tínhamos 140 vagas antes de a faculdade ser transformada em universidade e, ao

final do governo Lula, haverá 1.400. A universidade terá mais cursos, mais estrutura e

mais recursos. Com a UFV também está acontecendo o mesmo. Manifesto o meu

orgulho pela UFV e a minha motivação em chamá-los até aqui para falar da

universidade e da implantação do câmpus do Rio Paranaíba, onde se fazia

necessário. A universidade já tinha seu trabalho e marcava presença no Triângulo

Mineiro, em Capinópolis, e, agora, com o câmpus universitário, terá vários cursos -

este ano haverá mais três cursos e mais outros no próximo. Não tenho dúvida de que,

com seu compromisso de trabalhar, de formar o homem do campo, de desenvolver

ciência e tecnologia, teremos resultados extraordinários no desenvolvimento daquele

setor. Com essas considerações, quero dizer que é um orgulho para nós trazermos

aqui uma universidade com uma história tão bonita e tão significativa, que expressa

valores de ousadia, de compromisso e de visão do mundo. Imagino Arthur Bernardes,

em 1922, nos anos 20, tendo sentimento e compromisso de implantar uma escola

superior. O que isso significava naquele tempo? Qual a dimensão? Como ele

enxergava o Brasil e o que ele desejava deste país? Ele era um homem com uma

visão de futuro. Estamos vivendo um tempo em que o Presidente, embora não tenha

tido oportunidade de se formar na universidade, traz esse sentimento e esse

compromisso de futuro, no sentido de fazer com que nossas universidades sejam

ainda mais fortes. É assim que construiremos o Brasil; é assim que faremos Minas

Gerais mais forte. É muito importante trazer a universidade para esta Casa, pois,
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aqui, é o lugar, o espaço luminar onde a universidade e nós, ao falarmos, ao

trazermos aqui nossas reflexões, falamos para o Estado de Minas Gerais, por meio

da TV Assembleia, seguramente para mais de 300 cidades do Estado. Aqui é um

espaço onde podemos dizer: “Em Minas existe a UFV com uma história portentosa,

muito importante, que não pode ficar restrita nos limites geográficos de onde ela atua.

Pela sua dimensão histórica, pelo seu compromisso com o povo trabalhador, com as

pessoas mais humildes, com o homem e a mulher do campo, essa universidade

merece estar no local onde todos possam vê-la. E ao vê-la luminosa, compromissada

com o desenvolvimento, com a ciência, com a juventude, com a mulher do campo,

com o trabalhador, que ela possa também motivar-se para se aliar a esse processo

em defesa das ações, dos processos educacionais, pois, por meio deles, iremos

construir firmemente uma nação mais forte, mais soberana, mais próspera e mais

equânime.”

Um grande abraço a todos vocês da UFV. O meu desejo é que vocês desfrutem

deste momento e deste espaço que lhes pertence, com o objetivo de servir ao nosso

Estado e ao nosso País. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Padre João

Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, também Presidente

da Comissão de Política Agropecuária; o Prof. Luiz Cláudio Costa, Magnífico Reitor

da UFV; a Exma. Sra. Cristina Fontes, Presidente da Câmara Municipal de Viçosa,

estendendo esse cumprimento ao colega Paulo Piau, Deputado Federal; o

companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão, que se despiu de toda a vaidade e fez

questão de também fazer uso da palavra, em nome da Bancada do PT; a Sra. Nilda

de Fátima, nossa Vice-Reitora; o Vereador João Januário; o Nílton, representando o

companheiro Gílson, do Incra; os colegas Deputados Fábio Avelar, Carlos Gomes e

Sebastião Helvécio; o Sr. José Geraldo, coordenador dos trabalhos da Mesa, sempre

atento, contribuindo para realizarmos esta sessão num tempo recorde, assim como

todos do cerimonial e da imprensa.

Sr. Presidente, para nós esta reunião é motivo de grande alegria. Celebramos uma

grande conquista, na verdade um orgulho para todos nós, mineiros. Isso tudo

começou em 1922, por intermédio do Decreto nº 6.053, do então Presidente de Minas
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Gerais Arthur da Silva Bernardes, criando a Escola de Agricultura e de Veterinária de

Viçosa - Esav. Em 1927, foram iniciadas as atividades didáticas. E, no ano seguinte,

foram implantados os cursos superiores em Agronomia e em Veterinária. Aí está a

razão por que, em qualquer lugar do País a que vamos, encontramos um ex-aluno da

UFV, e até mesmo fora daqui. Em 1948, a Esav foi transformada em Universidade

Rural do Estado de Minas Gerais, com a ampliação dos cursos de ciências

domésticas, especialização, experimentação, pesquisa e extensão. Mas, justamente

em 15/7/69 - estamos celebrando 40 anos -, a Universidade passou para a

responsabilidade da União, com o nome de Universidade Federal de Viçosa. Isso

aconteceu no governo do Presidente Arthur da Costa e Silva. Ao longo de sua

história, a UFV tem contribuído para o desenvolvimento de Minas e do Brasil com o

esforço, a competência e a dedicação de seus administradores, professores, alunos,

servidores e técnicos. Os frutos já vão sendo colhidos. Soluções práticas e melhoras

na qualidade de vida tornam-se realidade na vida do povo mineiro e do Brasil graças

ao trabalho incansável na área de ensino, de pesquisa e de extensão. O esforço foi

reconhecido por meio do prêmio de excelência conquistado em 2007. Em 2008,

houve outra conquista, já citada pelo companheiro Adelmo Carneiro Leão: a melhor

instituição pública de Minas Gerais e a terceira do País, segundo o índice geral de

cursos do MEC. Também entramos em comunhão e em sintonia com a UFV,

reconhecendo-a, pela abrangência, como a primeira do Brasil.

A Zona da Mata mineira conta hoje com um dos mais avançados centros de

pesquisa e ensino do Brasil. Inovação, ousadia, determinação, persistência e

dedicação são marcas que norteiam essa história. Por outro lado, é preciso ressaltar

a vigorosa política de educação adotada pelo governo do Presidente Lula. Os

investimentos e a reestruturação do setor são um marco na história de nosso país.

Houve ampliação de vagas, de cursos e de novos campos de extensão - como já fez

referência aqui o companheiro Adelmo Carneiro Leão. Parece-me que, num

assentamento de reforma agrária, determinada área foi cedida pelo Incra. A área era

anexa ao assentamento da reforma agrária. Temos esperança de ampliação com

cursos, até mesmo de direito, com ênfase na reforma agrária. Esse é o nosso apelo

ao Magnífico Reitor. Houve avanços também na pesquisa. Tudo isso vai colocar



____________________________________________________________________________
612

nosso país em posição de vanguarda, além de quitar uma dívida histórica com a

sociedade brasileira. Os programas e os projetos do Ministério da Educação

contemplam as instituições, os alunos, os servidores, o ensino e a pesquisa. Entre

esses, podemos destacar o Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e

Expansão das Universidades Federais - Reuni. Nosso reconhecimento e

agradecimento ao Presidente Lula. Minas detém hoje o maior número de unidades

federais de ensino público do País. Daí a nossa responsabilidade em gerir e avançar

em um novo modelo de sociedade, mais humana, solidária e sustentável. Este é o

desafio: fazer do conhecimento um instrumento de libertação e desenvolvimento

social. Este é o caminho que a UFV decidiu traçar. Desde sua fundação, esteve

sempre ao lado do homem do campo, transferindo conhecimento, disseminando

práticas e tecnologias, gerando desenvolvimento com sustentabilidade e qualidade de

vida para todos. Entretanto, em toda a sua história, agora toma um novo rumo com

essa nova equipe que está à frente da Universidade. A UFV atua em vários campos

do saber e acumula um patrimônio que, agora sob o comando do Magnífico Reitor

Professor Luiz Cláudio Costa e da Vice-Reitora Nilda de Fátima Ferreira Soares, está

implementando importantes projetos, colocando o saber científico, juntamente com o

popular, a serviço do desenvolvimento regional. Uma dessas iniciativas é a Casa dos

Prefeitos, um projeto pioneiro e inédito no País, em parceria com outras entidades

públicas, que visa dar apoio técnico na elaboração de projetos para as Prefeituras,

nas áreas de agricultura, educação, planejamento, plano diretor, geoprocessamento,

entre tantos. Essa integração técnica da academia com a administração pública

municipal produzirá enormes benefícios, melhorando a gestão, reduzindo as

desigualdades e elevando o IDH dos Municípios parceiros. Também inovadora é a

relação com os movimentos sociais. É a primeira vez na história da UFV que as

portas estão escancaradas para os movimentos sociais, numa relação também

institucional.

Por isso estamos hoje aqui, nesta Casa do povo mineiro, rendendo as justas

homenagens à UFV, tão querida e importante para Minas e para o Brasil. São 80

anos consecutivos realizando a Semana do Fazendeiro, a grande razão de estarmos

aqui nesta noite. É ali que o produtor rural vai buscar novidades e soluções para o
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seu dia a dia. Palestras, conferências, trocas de saberes, exposição de produtos e

tecnologias fazem parte dessa história. É a UFV ao lado da agricultura familiar, do

trabalhador rural e do desenvolvimento da agricultura do País.

Outra data importante é 15/7/2009, quando a UFV completa 40 anos como entidade

de ensino público federal. Quanto saber e bem-estar temos usufruído dessa

instituição! Na verdade, é incalculável.

Em nome da Bancada do PT, desejamos à comunidade da UFV - administradores,

professores, alunos, servidores e à Reitoria - muito sucesso e prosperidade. Muito

obrigado pelos importantes e relevantes serviços prestados ao nosso povo de Minas

e do Brasil. Ao nossos Magníficos Reitor e Vice-Reitora, graça e força de Deus.

Parabéns. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional sobre a

UFV.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Vanderlei Jangrossi, representando o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega

ao Sr. Luiz Cláudio Costa, Reitor da Universidade Federal de Viçosa - UFV -, de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A

Universidade Federal de Viçosa - UFV - criou, em 1929, o programa Semana do

Fazendeiro, primeiro projeto de extensão universitária do Brasil, que visa fortalecer o

diálogo com o produtor rural, aliando o conhecimento científico ao conhecimento

popular. O projeto tem contribuído de maneira singular para a melhoria da agricultura

familiar e para o bem-estar social do agricultor. A Assembleia Legislativa de Minas

reconhece a iniciativa da UFV e homenageia essa instituição pelo programa Semana

do Fazendeiro, o qual, neste ano, completa 80 anos ininterruptos de dedicação ao

homem do campo.”.

O Sr. Presidente - Estendo o convite também aos Deputados Adelmo Carneiro Leão

e Padre João para fazermos juntos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. Luiz Cláudio Costa

Boa-noite a todos. Saúdo o nosso Deputado Vanderlei Jangrossi, representando o

Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho. Quero

agradecer-lhe por nos receber aqui. Saúdo a amiga, companheira Cristina Fontes,

Presidente da Câmara Municipal de Viçosa; o Deputado Padre João, Vice-Presidente

da Comissão de Política Agropecuária no primeiro biênio desta legislatura, amigo de

Viçosa, companheiro das causas sociais. Não poderia deixar de fazer um

agradecimento muito especial, Deputado Adelmo, pela forma como nos acolheu.

Conversamos sobre o assunto, e V. Exa., com sua agilidade e dinamismo, nos

propicia esta noite que, pode ter certeza, ficará guardada para sempre no coração da

UFV e da cidade de Viçosa. Saúdo a todos os viçosenses, ufevianos que conosco

estão; as nossas servidoras e os nossos servidores do escritório da Universidade; os

motoristas e os trabalhadores da UFV que aqui estão; professores; Pró-Reitores;

imprensa de Viçosa, que conosco desfruta deste momento tão especial.

Cumprimento a nossa Vice-Reitora Profa. Nilda, que, durante esses sete meses,

tem permitido que a Universidade avance em todos os sentidos. Tê-la comigo na

Reitoria significa algo mais. Os Deputados Padre João e Adelmo Leão mencionaram

isso aqui. É a primeira vez na história desta instituição que uma mulher chega à Vice-

Reitoria. É evidente que não era por falta de capacidade, porque Viçosa sempre teve

mulheres competentes, mas era preciso que esse marco chegasse. Ela chega e

prova, com sua competência e com sua dedicação, que não estamos falando de uma

questão de gênero, mas de competência, e as mulheres têm competência para estar

nesses cargos. Obrigado, Nilda, pela amizade, companheirismo e trabalho.

Faço uma saudação especial aos nossos estudantes que, além de brilhantes, em

breve vocês os verão cantar e verão que os estudantes da Universidade têm o seu

diferencial. Saúdo também especialmente a minha esposa, minha querida Mara,

companheira de todos os momentos e de todas as horas, emprestando competência

para que a Universidade tenha esse trabalho que não é nosso, mas de todos. Que ele

prossiga tendo como espelho e tendo como meta o seu passo.

A Universidade é uma organização social muito interessante. Gosto de chamá-la de

organização social para não perdermos a referência de a quem ela deve servir. É
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uma organização social muito interessante porque não pode jamais desprezar o

passado. Em termos de mundo, sabemos disso, a universidade nasceu por volta do

ano 1000, na Inglaterra, onde houve a criação das universidades da forma que as

conhecemos hoje.

No Brasil, ela nasceu em 1808, quando a Família Real aqui chegou. Portanto,

temos apenas 200 anos de universidade. Nasceu de uma forma completamente

equivocada, nasceu para servir as elites, queria prestar seus serviços, formar aqueles

membros da Coroa que não poderiam mais estudar em Portugal. Foram criadas,

então, as primeiras universidades. A primeira foi criada na Bahia, a segunda no Rio

de Janeiro. Assim foram nascendo as universidades brasileiras.

Evidentemente, conhecemos a força do nosso país. Ele começou a transformar as

universidades que foram trazidas de fora, começou a criar o seu modelo de

universidade. Aí, temos o Presidente Arthur da Silva Bernardes. É muito importante

estarmos hoje nesta Casa, porque a universidade é a organização social que, entre

suas funções, tem de pensar, refletir e propor modelos de desenvolvimento. Isso é

função dessa organização social chamada universidade.

É preciso que nós, no Brasil, entendamos que a universidade não é somente o local

em que o meu filho estuda ou onde vou verificar e acompanhar a formatura de um

amigo. Vou tentar, nessas breves reflexões, fazer com que entendamos -

principalmente Minas Gerais - a importância da universidade para o nosso Estado e

para o nosso país, da universidade como entidade e, especialmente, da UFV.

A universidade tem por função fazer esse pensamento e essa reflexão. Não pode

ter preconceitos, precisa olhar o seu passado, mas precisa ter visão estratégica de

futuro para fornecer aquilo que precisamos para avançar como povo, como nação e,

até mesmo, neste momento em que vivemos, como globo, como terra, como planeta,

porque estamos ameaçados.

O Brasil investe 1% do seu PIB em pesquisa. É muito menos que os investimentos

feitos por países avançados, mas o País participa com 2% das publicações científicas

do mundo. É um índice muito alto, se pensarmos que são 192 países e que o Brasil

participa com 2%. Ultrapassamos países que têm mais tradição que o Brasil. Cerca

de 90% dessas publicações estão nas universidades, que são as grandes
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propulsoras do desenvolvimento científico do País.

O que significa isso para o brasileiro? Significa que o Presidente Bernardes decidiu

dar um presente para a sua terra contrariando o que diziam seus assessores. Seus

assessores diziam: “Ali não é local para uma universidade”. Ele foi desaconselhado

por alguns de seus assessores - em documento que está em nosso poder - a pensar

em outro local, porque ali não era o local adequado para a criação de uma

universidade, mas o Presidente Bernardes teve uma visão de futuro. Por isso, neste

momento que vive o Brasil, precisamos entender a importância da proposta feita por

Montesquieu, ou seja, temos de valorizar os diferentes Poderes. É preciso

enaltecermos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário.

Fico muito preocupado quando se tenta desqualificar a política e os políticos. Se

não tivéssemos a política e os políticos, que alternativa teríamos? Haveria conflito

entre pessoas e entre nações. Precisamos da presença do político sério, do político

dedicado, do político que faz avançar este país, independentemente dos equívocos

existentes, como acontece em qualquer parte de nossa sociedade.

A Universidade de Viçosa nasce da visão de um político que foi Presidente deste

Estado, e hoje faz 100 anos que se elegeu Deputado Federal, pois sua primeira

eleição foi em 1909. Àquela época, um dos problemas graves era a fome, que ainda

temos hoje, mas àquela época era por falta de tecnologia, hoje é por falta de

solidariedade. Naquela época não tínhamos tecnologia e tínhamos medo. A proposta

de Malthus ainda dizia que a população cresceria exponencialmente enquanto a

produção de alimentos cresceria em progressão aritmética. E era verdade. Sabem

quem desenvolveu a ciência da agricultura tropical no mundo? O Brasil e a UFV, que

começa a estudar a ciência da agricultura tropical, a verificar aquelas culturas que

não cresciam em ambientes temperados, pois conheciam-se bem as culturas de

ambientes temperados como o trigo, a cevada e tantas outras, mas não se

conheciam as culturas com características tropicais.

A Universidade começa, acompanhada de outras universidades brasileiras, depois

de muitos anos, estudos e pesquisas, a ver que a produtividade no mundo e no Brasil

aumentou a níveis não esperados. Por quê? Ciência e tecnologia. Quando hoje o

alimento chega a nossa mesa, é preciso lembrar que houve uma série de pesquisas,
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trabalho, dedicação para que isso ocorresse. As variedades que hoje existem e as

oportunidades que temos de explorar ambientes e terras que antes não explorávamos

foram feitas em razão do trabalho e da atuação da Universidade. A UFV, quando

criada pelo Presidente Bernardes, com sua base agrária - o Deputado Padre João fez

o histórico perfeito da nossa Universidade, e por isso não repetirei -, o objetivo era

que atendêssemos à demanda da época, que era aumentar a produção de alimentos

no mundo. Fizemos isso, mas Viçosa tinha uma inquietude: não queria ser somente

uma excelente universidade de ciências agrárias; por isso, logo depois, associada às

ciências agrárias, ela cria o Centro de Ciências Biológicas e torna-se também uma

das pioneiras em diversos ramos da pesquisa, hoje liderando na biotecnologia e em

tantas outras.

Logo depois surge o Centro das Ciências Exatas, acompanhando o

desenvolvimento das engenharias, das ciências puras, fazendo com que este país

avançasse. E, finalmente, para completar, surge o Centro de Ciências Humanas.

Torna-se então uma grande universidade, que não pode pensar raso, que deve

pensar profundamente e propor soluções para este país. É por isso que hoje ficamos

profundamente orgulhosos em ver nossa Universidade. Digo sempre que uma

universidade não deve ser reduzida a um índice. É muito importante e bom que

estejamos em 1º lugar, que tenhamos um determinado índice em uma avaliação, mas

uma universidade é muito mais do que um índice, é um produto do que gera a quem

serve. Essa é a universidade que transforma.

Sermos avaliados e recebermos uma boa qualificação e quantificação em um

determinado momento é importante, mas mais importante é saber que merecemos a

homenagem, é saber que aquilo faz jus a um trabalho que vem sendo desenvolvido

há anos pelos nossos servidores, professores e estudantes. Por isso, chegamos aqui

hoje e agradecemos, em nome da comunidade que construiu essa escola e que ainda

constroi, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, ao Deputado Padre João, ao Deputado

Vanderlei Jangrossi e a todos os representantes desta Casa que reconhecem o

trabalho da Universidade, que não é um trabalho do Reitor, da Vice-Reitora nem dos

Pró-Reitores, mas um trabalho compartilhado ao longo dos anos e que nos permite

chegar aqui hoje e dizer que a Universidade tem ainda suas fragilidades, seus
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desafios - e precisa tê-los para que haja motivação de resolvê-los -, mas tem uma

história da qual nos orgulhamos.

Em 1929, o mundo vivia uma crise talvez comparada à que vivemos no ano

passado e da qual ainda sofremos os reflexos. Nessa época, o médico Sousa Lima

torna-se Prefeito de Ubá, vai a Viçosa e pergunta o que poderíamos fazer pelos

pequenos agricultores, e a Universidade de Viçosa resolve lançar, então, a Semana

do Fazendeiro. Vejam, mais uma vez, a demanda da sociedade: a sociedade

solicitando que a Universidade atenda a seu clamor; é função da Universidade. Ela

não pode viver em um Monte Olimpo, produzir suas pesquisas e colocá-las na sua

biblioteca; não tem direito de fazer isso. É preciso que o saber esteja compartilhado

com aqueles que o utilizarão.

Assim nasce a Semana do Fazendeiro, que, desde então, vem contribuindo para a

melhoria de vida, para a qualificação, e nem permitindo acesso não só da

comunidade do entorno, pois recebemos pessoas da Bahia, de Sergipe, de

Pernambuco, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros Estados

do País e, evidentemente, de uma grande maioria de Minas Gerais. Todos lá vão

buscar essa integração, que chamamos diálogo dos saberes. A Universidade precisa

levar conhecimento, mas precisa também de respeitar a cultura e o conhecimento

local.

Por isso, nós nos orgulhamos e agradecemos por essa homenagem. Estamos

fazendo a 1ª Semana da Juventude Rural. A juventude rural do País tem uma outra

característica, uma outra dimensão. Há certos níveis de exclusão. Somente 1,6% dos

jovens rurais, entre 17 e 24 anos, estão na Universidade. Nós precisamos transformar

essa realidade e fazer algumas correções. Para isso, a Universidade tem de estar

presente, fomentando e permitindo que isso ocorra; por isso, este momento para nós

é histórico e festivo. Mas reconhecemos a gravidade e a responsabilidade que nos é

dada.

O Deputado Padre João, com a sua espiritualidade, mencionou Deus. E nós não

poderíamos deixar de fazê-lo. Todos nós que somos atores em nossa vida, que

buscamos nos tornar dignos do que nos é ofertado, devemos de quando em vez

recordarmo-nos das sábias palavras do maior educador que este mundo já viu,
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permito-me até não falar do ser religioso, mas falar da proposta que Jesus trouxe

para todos nós, quando ele nos contou a parábola dos talentos, que diz que para um

foi dado um talento, para outro, três, e para outro, cinco. A cada um de nós. Ele

pergunta: “O que fará com seus talentos?”. Se nós estamos na Universidade, se

estamos na vida pública, se somos jornalistas ou empresários, não importa. Alguns

talentos nos foram dados, e sabemos que vários deles não nos pertencem. Temos,

com certeza, de fazer dobrar esses talentos, para que aqueles que estão excluídos

deixem de sê-lo.

Dizia eu que, quando o Presidente Bernardes criou a UFV, faltava tecnologia no

Brasil. E é verdade. Faltava também no mundo. Por isso, havia fome. Há cerca de

uma semana, a ONU nos disse que um bilhão de pessoas neste mundo está

passando fome. Recentemente, eu estive na África e vi crianças se alimentando

daquilo que eu posso dizer que seria o lixo do lixo. Posso dizer olhando nos olhos de

cada um dos senhores que hoje não nos falta tecnologia. O que nos falta? Falta-nos

um modelo de mundo que nós, na Universidade, também temos de construir, porque

não podemos formar somente o técnico. Temos de formar o cidadão.

Encerrando, faço a última reflexão sobre a Universidade para todos nós. Não existe

no mundo, principalmente em nosso país, nenhuma instituição que recebe recurso

público e o transforma em privado como a nossa Universidade. Nós recebemos o

recurso público das universidades federais e formamos o jovem que atuará no setor

privado. Isso é fundamental para fazer avançar este país. Mas é preciso que esse

jovem que atua no setor privado tenha a sua responsabilidade social e entenda o país

em que estamos. É por isso que, na UFV, queremos formar sempre o melhor técnico,

formar o melhor cidadão. Isso, Deputados Vanderlei, Padre João e Adelmo, já foi aqui

mencionado. Digo para V. Exas. que a nossa responsabilidade hoje está aumentada.

Tenho orgulho de ser Reitor de uma universidade no momento em que o Brasil tem

como Presidente um torneiro-mecânico, um homem que só fez um curso técnico no

Senai, que não foi à universidade. Digo para V. Exas. que, nos 200 anos de

universidade deste país, nunca a universidade brasileira foi tão valorizada como hoje

pelo Presidente Lula. Temos números e dados em todos os sentidos. Eu disse ao

Presidente Lula, quando conversava com ele sobre a nossa universidade, que o
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Presidente Bernardes havia colocado uma universidade no interior do País. Minas

tem uma característica interessante. Existem algumas universidades em seu interior.

O Presidente Lula fez que hoje a universidade chegue a 100 Municípios do País.

Mas, o que é mais importante, poderia ser simplesmente uma expansão, mas o

Presidente atuou para que isso se faça com qualidade.

Quero saudar o nosso Deputado Federal Reginaldo Lopes, que aqui chega, grande

amigo das universidades, que esteve comigo no Ministério da Educação quando fazia

um pleito não somente para o crescimento, mas também para a reestruturação das

universidades, porque elas ainda têm fragilidades. E o Deputado nos ajudou, graças à

sensibilidade do Ministro Haddad, do Secretário Paim e da Maria Paula. Isso para

todas as universidades. Ou seja, existe uma grande preocupação não somente com a

expansão, mas também com a reestruturação e o crescimento. Isso é muito

importante para o País e não pode ser política de governo. Tem que ser política de

Estado, porque não existe nenhum país no mundo que tenha avançado sem ter um

sistema universitário competente que sirva a seu povo.

Outra coisa que o Presidente Lula, em seu governo, conseguiu tratar muito bem é

quanto ao discurso equivocado, à polêmica equivocada, se devemos aplicar dinheiro

no ensino básico ou na universidade. Não existe um sem o outro; os dois têm de

coexistir. Por isso, este momento para nós é festivo, mas é também de reflexão. E é

um momento muito importante para a UFV e para universidade brasileira. Quero

agradecer a esta Casa destacando, mais uma vez, que foi um político que permitiu

que a Universidade de Viçosa fosse criada. E é mais uma vez uma ação política que

nos motiva e mostra o quanto ainda devemos trabalhar. Agradecemos muito a esta

Casa, aos Deputados Vanderlei Jangrossi, Adelmo Carneiro Leão, Padre João e os

outros aqui presentes. Se estou aqui representando a Universidade, tenho noção

clara da humildade do meu papel, porque não foi o Reitor que a construiu, mas cada

servidor, cada professor e cada estudante que por lá passou e ainda passa. A eles

quero dar esses parabéns, compartilhar esta placa e dizer que agora, em face da

motivação causada pela homenagem, devemos refletir e fazermos, cada vez mais,

merecedores de recebê-la. Temos ainda muito trabalho pela frente. Outro dia eu fazia

a reflexão de que, na grande disputa que o mundo está vivendo na questão ambiental
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e da produtividade, sempre falamos que precisamos deixar um País e um mundo

melhor para os nossos filhos. Nós, da universidade, devemos deixar filhos melhores

para este mundo. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, assistiremos a uma apresentação musical do Coral da

UFV. Ligado à Divisão de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o

Coral da UFV foi criado em 1978 e é integrado exclusivamente por alunos dos

diversos cursos de graduação da instituição. Tem repertório eclético, tendo

participado com brilhantismo de diversos eventos dentro e fora do Estado. Sob a

regência de Rogério Moreira Campos, serão apresentadas as canções “I Wanna Be

Ready”, “negro spiritual”, com o solista Renato Luiz Gonçalves; “Suíte Nordestina”, de

Ronaldo Miranda, “1º Movimento Morena Bonita”, “2º Movimento Dendê Trapiá”, “3º

Movimento Bumba Chora”, e “4º movimento Eu Vou”; e “Rua Augusta”, de Hervé

Cordovil. O compositor Hervé Cordovil é natural de Viçosa. Foi maestro, pianista e

arranjador, tendo trabalhado nas principais emissoras de rádio e TV do Rio e de São

Paulo.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Reitor da UFV, Professor Luiz Cláudio Costa. Anteriormente,

conversando, chegamos a uma concordância e a uma discordância sobre a UFV e

minha querida Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq. Como sou da

terra da Esalq, temos nossas discordâncias, embora muito mais concordâncias.

Saúdo também o Exmo. Deputado Federal Reginaldo Lopes e a Exma. Sra. Cristina

Fontes, Presidente da Câmara Municipal de Viçosa. Aproveito a oportunidade para

homenagear e saudar meu querido amigo, Deputado Paulo Piau, grande defensor da

agricultura e da pecuária, que nos tem representado muito bem na Câmara Federal.

Cumprimento o Exmo. Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, assim como o Deputado Padre João, Vice-Presidente

da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, os meus queridos amigos,

Deputados Fábio Avelar e Carlos Gomes e os demais presentes.

A Assembleia Legislativa de Minas tem motivos de sobra para realizar esta reunião
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especial. A homenagem que prestamos à UFV poderia fundamentar-se, por exemplo,

no fato de que essa instituição é um orgulho para o nosso Estado, por ser um dos

centros de ensino superior mais conceituados do País, junto com minha querida

Esalq. Sua sólida estrutura e a excelência de seu ensino a tornaram referência nas

áreas da agricultura, da veterinária e das ciências domésticas, assim como nas

atividades de experimentação, pesquisa e extensão. O renome que conquistou pelo

Brasil afora fez com que se transformasse, em 1969, em universidade federal. Hoje,

além do respeito que alcançou no País e no exterior, principalmente por seus cursos

no campo das ciências agrárias, é uma instituição de caráter eclético, destacando-se

também nas áreas das ciências biológicas, da saúde, das ciências exatas,

tecnológicas e humanas, das letras e artes. A preocupação que tem com o

aprimoramento acadêmico e a capacitação de seus professores e pesquisadores

pode ser constatada no fato de que é uma das instituições brasileiras com maior

índice de docentes qualificados em nível de pós-graduação. Mas a homenagem que

fazemos nesta solenidade à UFV se deve a um trabalho que ela desenvolve desde

1929, com a marca do pioneirismo, por ser a primeira atividade educacional

extensionista do Brasil: a Semana do Fazendeiro. Na edição deste ano, entre os dias

12 e 17 próximos, o evento completa nada menos do que 80 anos ininterruptos.

Tendo como público-alvo os agricultores e trabalhadores da agricultura familiar, a

Semana do Fazendeiro objetiva, basicamente, a capacitação desse público,

buscando integrar a fundamentação científica ao conhecimento popular. Por meio de

cursos, oficinas, exposições e diversas outras atividades, procura difundir

ensinamentos técnicos e valorizar as experiências trazidas pelo meio rural, com a

finalidade de promover a educação, a cultura e a cidadania entre os agricultores e

suas famílias. Destaque-se, na programação, a Troca de Saberes, que consiste na

discussão e socialização das experiências cotidianas, dos conhecimentos tradicionais

e das práticas de sucesso no campo envolvendo a produção, a comercialização, o

manejo e outros temas de interesse dos agricultores. Com muitas outras atrações,

como exposição de máquinas e implementos agrícolas, novidades sobre tecnologias

relacionadas ao agronegócio, feira de artesanato, festival gastronômico, “shows” de

teatro, dança e música, a Semana do Fazendeiro foi diversificando e ampliando seu
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público, consagrando-se no calendário agrícola e cultural do Estado.

Cumprimentando particularmente o Reitor Luiz Cláudio Costa, a Assembleia

Legislativa de Minas manifesta seu reconhecimento a todas as pessoas que,

dedicadas à nobre missão educacional, contribuíram e continuam contribuindo para o

sucesso da Semana do Fazendeiro e para o engrandecimento da UFV. Antes de

terminar, quero dizer que nessa parábola que V. Exa. citou com certeza a

Universidade cumpriu o seu papel, não só duplicou, mas quadruplicou a função que o

Senhor nos ordenou. Que Deus nos abençoe e 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 terça-feira, dia 7, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 7/7/2009.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2009

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Padre João, Ronaldo Magalhães, Sebastião Costa e Ademir Lucas,

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 Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Deputado Sebastião

Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia

Legislativa do Estado de Mato Grosso, convidando os membros desta Comissão para

participarem do 1o Encontro das Comissões de Constituição e Justiça de todo o País,

a ser realizado nos dias 6 e 7/8/2008, em Cuiabá (MT). O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados
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a seguir: Projetos de Lei nºs 3.409/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.410/2009

(Deputado Ronaldo Magalhães); 3.411/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.412/2009

(Deputado Padre João). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.383/2009 (relator:

Deputado Chico Uejo). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar

nº 38/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa). O Presidente informa que continua

em discussão o parecer do relator, Deputado Padre João, que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.303/2009. Neste

momento o Deputado Ronaldo Magalhães apresenta requerimento solicitando o

adiamento de discussão do referido projeto. Submetido a votação, é aprovado o

requerimento. O Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, transfere a Presidência

ao Deputado Chico Uejo e retira-se do recinto. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.949/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

Deputado Sebastião Costa); 3.356 e 3.368/2009, ambos na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 910/2007 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Padre João, em virtude de redistribuição);

2.746/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães, em

virtude de redistribuição). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.055/2009

(relator: Deputado Ronaldo Magalhães). O parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.367/2009 com as Emendas nºs

1 e 2 (relator: Deputado Chico Uejo) tem sua discussão adiada, atendendo-se a

requerimento do Deputado Padre João, aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei nº

2.975/2009 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Ronaldo

Magalhães, aprovado pela Comissão. São aprovados os requerimentos que solicitam

sejam baixados em diligência ao Igam os Projetos de Lei nºs 3.353/2009 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição); 3.399/2009 (relator:
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Deputado Chico Uejo) à Seplag e ao Prefeito do Município de Inconfidentes; e

3.405/2009 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães) à Seplag e à Prefeitura do

Município de Santo Antônio do Amparo. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de

Lei nºs 2.435 e 2.943/2008; 2.478 e 2.480/2008, ambos com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães, em virtude de redistribuição); 3.398/2009 (relator:

Deputado Ronaldo Magalhães); 3.406 e 3.393/2009, este com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Chico Uejo); 3.392 e 3.396/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa);

3.395 e 3.397/2009; 3.207 e 3.296/2009, ambos com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. São aprovados os requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.379 e 3.386/2009 (relator: Deputado

Gilberto Abramo) e 3.401/2009 (relator: Deputado Sebastião Costa); e ao DER-MG os

Projetos de Lei nº 3.400 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.403/2009 (relator:

Deputado Delvito Alves). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas

reuniões extraordinárias, a serem realizadas às 18h às 18h15min do dia 23/6/2009,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Delvito Alves.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA,  EM 23/6/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Irani Barbosa e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Adalclever Lopes,

por indicação da Liderança do PMDB), 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 Irani Barbosa,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: dos Srs.

Fernando Antônio Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional

(28/5/2009); Maurício Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT

(28/5/2009); Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes da Secretaria de

Transportes e Obras Públicas (4/6/2009); e José Carlos Laender Castro (5/6/2009). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 551/2007 (Deputado Adalclever

Lopes); 3.001 e 3.051/2009 (Deputado Djalma Diniz); 3.050/2009 (Deputado Irani

Barbosa); 3.070 e 3.366/2009 (Deputado Gustavo Valadares); e 3.109/2009

(Deputado Rêmolo Aloise), 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 3.264/2009 (relator: Deputado Gustavo Valadares), que recebeu

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 3.810, 3.811, 3.830, 3.879, 3.926, 3.931, 3.960 a

3.962, 3.997, 4.001, 4.002 e 4.008/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

3.172 e 3.190/2009. 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 Rosângela Reis em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para ouvir a Agência Nacional de

Transportes Terrestres sobre o projeto elaborado para a BR-381, bem como sobre

editais, minutas e contratos de concessão sob sua responsabilidade; e dos

Deputados Fábio Avelar e Gustavo Valadares em que solicitam sejam realizadas

visitas desta Comissão ao Detran-MG, Contran e Denatran para entregar-lhes as

notas taquigráficas e documentos apresentados na reunião de audiência pública do

dia 26/5/2009, a fim de que sejam expostas todas as reivindicações apresentadas; Gil
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Pereira (2) em que solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas

a autorizar, por meio da Secretaria de Transportes e Obras Públicas e do

Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -, a pavimentação da estrada que

liga o Município de Capitão Eneias a São João da Ponte e seja enviada manifestação

de congratulações ao Sr. Jacinto Paulo Lopes Pereira, Presidente do jornal “Gazeta

Norte Mineira”, pela comemoração dos 10 anos do periódico; Wander Borges em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública destinada a debater a construção

dos terminais rodoviários nos Municípios que menciona; Paulo Guedes em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Montes Claros

para debater, com taxistas, o Decreto nº 44.035, de 2005, que disciplina o transporte

rodoviário intermunicipal; Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para averiguar informações fornecidas pelo Diretor-Geral do DNIT

sobre verbas liberadas para investimento no ano de 2008 nas rodovias federais do

Estado; Gustavo Valadares em que solicita seja realizado debate público para discutir

os investimentos previstos para a Capital mineira com vistas a sediar os jogos da

Copa do Mundo de 2014, especialmente as ações que menciona; Ruy Muniz em que

solicita seja realizada reunião com convidados para obter informações sobre os

critérios adotados para fiscalização de veículos no Estado; e Antônio Júlio em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Araújos,

destinada a debater as condições de acesso a esse Município pela BR-262.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Gustavo Valadares, Presidente - Ademir Lucas - Djalma Diniz.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

23/6/2009

Às 18 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Chico Uejo,

Delvito Alves, Ronaldo Magalhães e Sebastião Costa, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Chico Uejo, declara
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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. 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 2.949/2008 é

retirado da pauta por ter sido apreciado em reunião anterior. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.384/2009 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Delvito

Alves). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, a ser realizada em 23/6/2009, às 18h15min, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2009.

Chico Uejo, Presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/6/2009

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Gomes, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Padre João.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara

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

Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a situação dos assentamentos de reforma

agrária no Estado. São aprovados requerimentos dos Deputados Padre João, em que

solicita seja convidado o Sr. Enio Bohnenberger, da Coordenação Estadual do

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -, para compor a mesa de

trabalho desta reunião, e Carlos Pimenta, Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos

Arantes, em que solicitam seja ouvido nesta reunião o Sr. José Cosme da Silva, do
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Projeto PA - Betinho, do Município de Bocaiúva. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. Rogério Correa de Moura Baptista, Delegado Federal do

Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais; Manoel da Silva Costa

Júnior, Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária e Diretor-Geral

em exercício do Iter-MG; Antônio Maria Claret, Analista de Desenvolvimento Rural da

Ruralminas, representando o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

Gilman Viana Rodrigues; Gilson de Souza, Superintendente Regional do Incra em

Minas Gerais; Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, Assessor de Meio Ambiente

e Reforma Agrária da Fetaemg, representando o Presidente Vilson Luiz da Silva;

Breno Frederico Andrade, Assessor Jurídico da Faemg, representando o Presidente

Roberto Simões; José Cosme da Silva, do Projeto PA - Betinho; e Enio

Bohnenberger, da Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais

Sem Terra - MST, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.049/2009, com a Emenda nº 1,

3.374/2009 (relator: Deputado Carlos Gomes) e 3.344/2009 (relator: Deputado

Domingos Sávio). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.070/2009.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 3.247/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos

Gomes, em que solicita seja realizada audiência pública para debater e avaliar o

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA no Estado e as perspectivas do referido

Programa para o ano de 2009; Elmiro Nascimento, em que solicita seja encaminhado

ao Reitor da Universidade Federal de Viçosa - UFV -, Professor Luiz Cláudio Costa,
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pedido de instalação do curso de Medicina Veterinária na Unidade do Município de

Rio Paranaíba; Padre João, em que solicita seja ainda encaminhado ao Reitor da

referida universidade pedido de implantação também do curso de Direito com ênfase

em Direito Agrário, na Unidade da UFV de Rio Paranaíba; e em que solicita à

Delegacia do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais, do MDA, a constituição de

um fórum permanente composto pelas seguintes entidades: Iter, IEF, Incra, Emater,

ALMG, MST e Fetaemg (esta última representada pela Vara de Conflitos Agrários da

Comarca de Belo Horizonte), com o objetivo de encaminhar e acompanhar questões

referentes aos assentamentos de reforma agrária, do crédito fundiário e de

remanescentes do Banco da Terra; Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada

audiência pública para propor e debater soluções visando sanar as dificuldades que

enfrentam as famílias do Projeto de Assentamento - PA Betinho, da cidade de

Bocaiúva; Carlos Pimenta, Vanderlei Jangrossi e Antônio Carlos Arantes, em que

solicitam seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e à Emater com vistas a que seja estudada a possibilidade de

atendimento de cerca de 450 famílias do PA Betinho por meio do Programa Minas

Sem Fome; Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada audiência pública

para debater o endividamento do Estado, em especial da Região Sul de Minas, e

buscar soluções para a regularização dos empréstimos contraídos pelos produtores

rurais para o plantio da safra 2008/2009; Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes

e Carlos Gomes, em que solicitam seja realizada visita ao Ministro do

Desenvolvimento Agrário e ao Presidente do Incra, com a finalidade de encaminhar o

levantamento dos passivos identificados nos projetos de assentamento de reforma

agrária no Estado e discutir o atendimento das demandas identificadas no período de

2009/2010; e em que pleiteiam sejam solicitadas informações sobre os projetos de

assentamento de reforma agrária no Estado à Superintendência Regional do Incra.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes.
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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Inácio

Franco. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,

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

Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a incidência das hepatites virais B e C no

Estado e comunica o recebimento de ofício de Reidel Gonçalves, especialista em

políticas e gestão da saúde da Gerência Regional de Saúde de Belo Horizonte, da

Secretaria de Saúde, encaminhando o texto da legislação relativa a saúde mental. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.383/2009, em turno único,

para o qual designou como relator o Deputado Ruy Muniz. A Presidência interrompe a

1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Soraia Zardini de Morais, Referência Técnica

Estadual do Programa de Hepatites Virais da Secretaria de Saúde; Rosângela

Teixeira, Coordenadora do Ambulatório de Hepatites Virais do Instituto Alfa de

Gastroenterologia, do Hospital das Clínicas da UFMG; Ruth Peixoto Domingues,

Presidente da Associação Mineira de Portadores de Hepatites Virais - Amiphec -, e o

Sr. João Galizzi Filho, ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Hepatite,

representando o Sr. Francisco José Penna, Diretor da Faculdade de Medicina da

UFMG, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer as suas considerações

iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 3.035/2009 na forma do Substitutivo nº 2 (relator:
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Deputado Fahim Sawan) e 3.132/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos Pimenta).

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, 8 de julho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Fahim Sawan - Ruy

Muniz.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, 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 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.158/2009 (Deputado Carlin Moura) e 3.277/2009 (Deputada Gláucia Brandão), no

1º turno; 3.375 e 3.392/2009 (Deputado Carlin Moura), 3.393/2009 (Deputada Gláucia

Brandão), 3.296, 3.339 e 3.406/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 3.330 e

3.376/2009 (Deputado Deiró Marra), em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.031, 4.034, 4.065, 4.066, 4.075 e 4.094/2009.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.261, 3.289 e 3.326/2009.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi em que solicita

seja enviada manifestação de aplauso à Faculdade de Estatística da UFMG, pela

comemoração de seus 30 anos; Leonardo Moreira em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde, para debater e

avaliar a conveniência de antecipação das férias escolares no Estado, devido ao

aumento de casos da gripe A-H1N1, conhecida como gripe suína; Adelmo Carneiro

Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater as

condições das bibliotecas escolares da rede estadual de ensino; Domingos Sávio em

que solicita seja encaminhado à Secretária de Planejamento e Gestão pedido de

providências para que envie a esta Casa projeto de lei alterando a tabela de

vencimentos dos Assistentes Técnicos da Educação Básica - ATB -, cujos valores

estão defasados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Carlin Moura - Ruy Muniz - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Cecília Ferramenta, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

a Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, 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 crise no setor de exploração de pedra

Quartzito, em Alpinópolis, que vem causando alto índice de desemprego e de

trabalho clandestino no Município. A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.207, 3.395, 3.397 e 3.398/2009, em turno único (Deputado Walter Tosta). A
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Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Caio Márcio Benício

Rocha, Gerente de Desenvolvimento e Apoio Técnico das Atividades Minerárias da

Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, representando o Sr. José Carlos

Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

Edson Luiz Rezende Reis, Prefeito Municipal de Alpinópolis; Jorge Oliveira Penha,

Presidente da Associação dos Extratores de Pedras do Médio Rio Grande; João

César de Freitas Pinheiro, Diretor-Geral Adjunto do Departamento Nacional de

Produção Mineral - DNPM -; George Valadão, professor da Universidade Federal de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se também a

presença dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes, 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. Verificando a inexistência

de quórum para apreciação de proposições, a Presidência agradece a presença dos

convidados, dos parlamentares e dos demais participantes, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Elmiro Nascimento, Presidente - Juarez Távora - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

2/7/2009

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro e Vanderlei Miranda, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em

audiência pública, denúncia de irregularidades nas transferências de policiais
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militares do Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Cel.

PM Domingos Sávio de Mendonça, Assessor Jurídico da Associação dos Servidores

do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Ascobom -; a

Sra. Renata Alessandra de Abreu e Silva, advogada da Ascobom; o Subten. PM Luiz

Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros

Militares de Minas Gerais - Aspra -; o Ten. PM Nelson Henriques Pires, Presidente da

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais; e o Ten.-Cel. PM José Geraldo de Azevedo Lima, Comandante do 16º

Batalhão da PMMG, 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. Em virtude do não

comparecimento do Cel. PM Nilo Sérgio da Silva, convocado para esta reunião, o

Presidente deixa de ouvir os convidados presentes. 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 e Sargento Rodrigues em que solicitam seja realizada nova convocação do

Cel. PM Nilo Sérgio da Silva, nos mesmos termos da primeira, e seja encaminhado à

Procuradoria-Geral desta Casa pedido de elaboração de parecer informando as

penalidades legais previstas em caso de não comparecimento do convocado; e do

Deputado Durval Ângelo (2) em que solicita seja encaminhado à Corregedoria do

Tribunal de Justiça Militar pedido de providências para a instauração de procedimento

administrativo sobre a conduta funcional da Sra. Daniela Marques, Juíza da 3ª

Auditoria Militar, que determinou a revogação da prisão preventiva de militares no

processo nº 33.150, em desacordo com decisão da Câmara Criminal do Tribunal de

Justiça Militar, e seja encaminhado ao Presidente desse Tribunal pedido para que

mantenha a decisão da referida Câmara que negou a liberdade aos impetrantes

habeas corpus nº 1.604, os quais, por decisão daquela Juíza, tiveram a prisão

preventiva revogada, conforme solicitado pela Corregedoria da PMMG. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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



____________________________________________________________________________
636

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Juarez Távora.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2009

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca, Gil Pereira e Irani Barbosa, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Irani Barbosa,

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin

Moura em que solicita visita à Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - de Nova

Contagem, no Município de Contagem; Neider Moreira em que solicita seja

encaminhado à Subsecretaria de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências

para que seja elaborado laudo técnico sobre as Avenidas Jove Soares, São João e

Walter Mendes Nogueira, localizadas no Município de Itaúna, tendo em vista a

necessidade de se efetivar a ligação de energia elétrica nas propriedades ali situadas;

e é rejeitado requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita reunião de

audiência pública para debater os impactos ambientais decorrentes da expansão

imobiliária no Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte. São recebidos

pela Presidência requerimentos dos Deputados Fábio Avelar e Neider Moreira em

que solicitam reunião de audiência pública no Município de Padre Paraíso, para

debater uma possível solução para os problemas decorrentes da instalação de um

lixão no Município; Délio Malheiros em que solicita reunião de audiência pública no

Município de Pains, para debater os efeitos da exploração mineral nessa localidade,
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especialmente a exploração do calcário; e Wander Borges em que solicita reunião de

audiência pública para debater as questões que impedem a implantação do sistema

de abastecimento de água e esgoto na região de São Sebastião de Maquiné, no

Município de Santa Luzia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

reunião extraordinária, em 8/7/2009, às 10h30min, para apreciar parecer sobre

emendas apresentadas em Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 2.771/2008,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Gil Pereira - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

7/7/2009

Às 14h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Juarez Távora (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança

do BPS), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Sargento Rodrigues, Luiz Humberto Carneiro, Zé Maia, Ruy Muniz e

Vanderlei Miranda. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval

Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Vanderlei Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública,

denúncia de irregularidades nas transferências de policiais militares do Estado. A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Renata Alessandra de

Abreu e Silva, advogada da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e

Polícia Militar de Minas Gerais - Ascobom -; o Cel. PM Nilo Sérgio da Silva,

Comandante de Policiamento da Capital; o Cel. PM Domingos Sávio de Mendonça,

Assessor Jurídico da Ascobom; o Sgt. PM Heder Martins de Oliveira, Diretor

Administrativo da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas

Gerais - Aspra -, representando o Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da

Aspra; e o Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da
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PMMG, 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. 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 Padre

João em que requer seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Santo Antônio do Amparo, para discutir e dar encaminhamento à situação das vítimas

do acidente de trânsito ocorrido com trabalhadores rurais no referido Município; e

Vanderlei Miranda em que solicita a realização de reunião de audiência pública com o

objetivo de esclarecer denúncia de tortura sofrida por Wagner José dos Santos

Bacelar, quando de sua prisão no Município de Ibirité. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Vanderlei Miranda, Presidente - Jayro Lessa - Padre João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 382/2009*

Belo Horizonte, 3 de julho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de lei nº 3.367, de 2009, que cria cargos

de natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.

A emenda proposta cria na estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de

Minas Gerais a Assessoria de Relações Regionais, além de criar 10 unidades de DAI-
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unitário destinadas à Universidade, em conformidade com o disposto na Lei Delgada

nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

Essa, Senhor Presidente, a razão que me leva a submeter a emenda em questão à

consideração dos seus Nobres Pares.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2009

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos:

Art. ... - Fica criada na estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG a Assessoria de Relações Regionais, com as seguintes

competências básicas:

I - articular-se com as fundações associadas à UEMG, garantindo-lhes interlocução

com a Reitoria, Pró-Reitorias e órgãos colegiados de deliberação superior;

II - assistir as fundações associadas à UEMG na implementação de programas de

cooperação e prestar-lhes apoio técnico;

III - encaminhar à Pró-Reitoria competente e manifestar-se previamente em

quaisquer demandas que envolvam matéria de interesse das fundações associadas e

das unidades da UEMG localizadas no interior do Estado;

IV - subsidiar a direção superior e as unidades de coordenação e execução na

avaliação do atendimento às vocações regionais nos processos de expansão das

atividades da UEMG, nos termos do § 3º do art. 199, da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Estatuto da UEMG poderá prever competências

complementares para a Assessoria de Relações Regionais.

Art. ... - Fica acrescentada a seguinte alínea “d” ao inciso IV do art. 3º da Lei

Delegada nº 91, de 29 de janeiro de 2003:

“d) Assessoria de Relações Regionais;”

Art. ... - Ficam criadas 10 (dez) unidades de DAI-unitário, de que trata a Lei

Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, destinadas à UEMG.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o ‘caput’, o quantitativo de DAI-unitário da

UEMG, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a

ser de 592,00 (quinhentas e noventa e duas) unidades.
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§ 2º - Em decorrência da criação de que trata o ‘caput’, o item V.16.2 do Anexo V

da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos criados em decorrência do disposto no ‘caput’ e as

respectivas formas de recrutamento serão estabelecidas em decreto, observado o

disposto no art. 6º da Lei Delegada nº 175, de 2007.

ANEXO I

(a que se refere o § 2º do art. da Lei nº , de de de 2009)

‘ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11,16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas

Específicas Criadas e Extintas e Sua Correlação

..........................................

V.16.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento

* - A tabela contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão do

Grupo de Direção e Assessoramento foi publicada no “Diário do Legislativo” de

8.7.2009.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.367/2009. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 8/2009*

Belo Horizonte, 30 de junho de 2009.

Senhor Presidente:

Nos termos dos arts. 66, inciso IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da Constituição do

Estado de Minas Gerais, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação

dessa egrégia Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei, que cria cargos no

quadro de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça.

A criação desses cargos tem como objetivo tornar viável a instalação de duas

câmaras de julgamento neste Tribunal, motivada pelo aumento constante da

demanda processual.
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Esclareço que os cargos de desembargador, necessários para o funcionamento

dessas câmaras, estão previstos na Lei Complementar nº 105, de 2008.

Ao ensejo, renovo-lhe protestos de estima e consideração.

Desembargador Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.501/2009

Altera o quadro de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça.

Art. 1º - Ficam criados no quadro de cargos de provimento em comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de

janeiro de 2007:

I - trinta cargos de Assessor Judiciário, PJ-77, de recrutamento amplo, código de

grupo TJ-DAS-03, código dos cargos AS-A361 a AS-A390;

II - dois cargos de Gerente de Cartório, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-05, código dos cargos GC-L29 e GC-L30;

III - dois cargos de Escrevente, PJ-69, de recrutamento limitado, código de grupo

TJ-CAI-01, código dos cargos EV-L30 e EV-L31;

IV - vinte cargos de Assistente Judiciário, PJ-29, de recrutamento amplo, código de

grupo TJ-CAI-08, código dos cargos JU-A241 a JU-A260.

Art. 2º - O provimento dos cargos criados pelo art. 1º desta lei fica condicionado à

existência de disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, a ser verificada

pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 748/2007

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 748/2007 é

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 157/2003, que, por sua vez,
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resulta do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.095/2000. A proposição dispõe

sobre a utilização de programas de informática abertos na administração pública

estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

O projeto vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre o seu mérito, na

forma do art. 188, combinado com o art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a estabelecer que a administração pública estadual

dos três Poderes adquira, preferencialmente, programas abertos para seus sistemas

de informática.

Visando estudar e discutir a matéria, esta Comissão promoveu na legislatura

retrasada audiência pública que contou com a participação de representantes de

órgãos públicos e entidades privadas. Nessa ocasião, esta Comissão acatou valiosas

contribuições, o que resultou na apresentação do Substitutivo nº 1, em 10 de abril de

2002. Entendendo que não se poderia perder esse trabalho, a Comissão de

Constituição e Justiça apresentou, nesta legislatura, o Substitutivo nº 1, tendo como

referência o substitutivo apresentado por esta Comissão de Administração Pública em

10/4/2002, e a Emenda nº 1, também apresentada por esta Comissão de

Administração Pública em 21/10/2003.

Programa aberto é aquele em que o usuário tem acesso ao seu código-fonte, à sua

estrutura e à forma como foi elaborado, estando autorizado a conhecer a tecnologia

que possibilita o seu funcionamento. No programa fechado, o usuário tem acesso

apenas ao funcionamento dos diversos recursos. Já programa gratuito é aquele em

que não se exige pagamento para a sua utilização. Ele pode ser livre ou não.

Programa livre, por sua vez, é aquele que, além de ser aberto, concede ao usuário

a liberdade de executar, copiar, modificar e distribuir o “software”. O acesso ao

código-fonte é um pré-requisito do programa livre. Essa liberdade é concedida pelos

autores do programa e é efetivada através da distribuição do código-fonte dos

programas, o que os transforma em bens públicos disponíveis para utilização por toda
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a comunidade e da maneira que seja mais conveniente a cada indivíduo, grupo,

empresa ou corporação.

A liberdade para usar, copiar, modificar e redistribuir confere ao programa livre

vantagens em relação ao “software” comercial. Esse modo de produção tem feito

surgir produtos de excelente qualidade e de grande penetração em alguns setores do

mercado mundial de “software”. A mais importante dessas vantagens é a

disponibilidade do código-fonte. Isso evita que os usuários se tornem reféns de

tecnologias proprietárias.

A opção por programas livres importa redução do custo no processo de

informatização do Estado. A cada novo equipamento que o órgão público adquire, o

Estado deve pagar a licença para instalar na máquina os programas que pretende

utilizar, gerando custos que vêm se elevando de forma acentuada. Verifica-se, então,

que o projeto de lei encontra amparo no princípio da economicidade, que deve

informar a ação do administrador público.

Ademais, a utilização pela administração pública de programas livres tem ainda,

outra vantagem. Como no programa livre não há uma entidade que detenha os

direitos de propriedade sobre o código-fonte dos seus programas, não existe a

possibilidade de que um determinado serviço seja descontinuado segundo a

conveniência comercial do fornecedor do sistema. Da mesma forma, mesmo que

alguma das empresas que distribuem programa livre seja extinta, existem várias

outras provendo serviços e produtos similares, as quais poderiam facilmente substituir

aquela que desapareceu. Além disso, a criação do programa e sua manutenção

podem ser feitas por programadores integrantes do próprio quadro de servidores

públicos do Estado. Essa opção simplesmente inexiste quando se trata de programa

proprietário.

Existem, também, as seguintes vantagens na adoção de programas livres: o pleno

conhecimento das funcionalidades e deficiências dos programas; o reaproveitamento

de equipamentos considerados obsoletos ou ultrapassados; a troca de experiência

entre os usuários do programa livre, envolvendo soluções para problemas; e a

democratização do acesso à informática e à informação.

Assim, além de importar redução de custo, a utilização de programas livres pela
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administração pública atende também ao princípio da eficiência e da continuidade do

serviços públicos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 748/2007 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ivair Nogueira - Ademir

Lucas - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.136/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº 3.136/2009

torna obrigatória a identificação de crianças e adolescentes pelos estabelecimentos

hoteleiros.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art.102, XIV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa tornar obrigatórios o registro e a manutenção de

ficha de identificação de crianças e adolescentes hospedados nos estabelecimentos

hoteleiros localizados no Estado, com previsão de multa para os que não cumprirem

esse disposto.

Conforme a justificação apresentada pela autora, atualmente os estabelecimentos

hoteleiros identificam apenas o adulto responsável pelo pagamento da hospedagem.

Pretende-se, com o registro proposto, inibir a prática de crimes contra crianças e

adolescentes, bem como ajudar as autoridades públicas e famílias na busca e

localização de crianças e adolescentes desaparecidos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 82, proíbe a hospedagem de

crianças e adolescentes em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere,
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salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. O não cumprimento

desse preceito legal acarreta multa de 10 a 50 salários de referência e, em caso de

reincidência, há previsão de que a autoridade judiciária poderá determinar o

fechamento do estabelecimento por até 15 dias (art. 250 do Estatuto). Sobre o tema,

encontra-se em tramitação no Senado Federal projeto de lei que visa promover

mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando mais rigorosas as

penalidades para os que violarem a proibição expressa no art. 82.

É sabido, contudo, que a exploração sexual de crianças e adolescentes ocorre em

todo o País, em distintos espaços, como prostíbulos, casas noturnas, hotéis, motéis,

casas de massagem, estradas, postos de gasolina, vias urbanas, portos marítimos e

fluviais, garimpos, fazendas, etc., associada, em muitos casos, ao turismo sexual, que

utiliza amplamente a rede hoteleira.

O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes ocupa significativo

espaço na agenda pública, com programas nacionalmente orientados que

movimentam uma rede de proteção formada por conselhos de direitos, conselhos

tutelares, entidades de atendimento e de defesa de direitos da criança e do

adolescente, Ministério Público e sociedade civil organizada.

A exploração sexual de crianças e adolescentes foi tema de Comissão Especial

desta Casa em 2001, cujo relatório final evidenciou a gravidade do problema no

Estado, apontando a necessidade de reforçar a rede de proteção social à criança e

ao adolescente

No âmbito do Executivo, a Secretaria de Desenvolvimento Social responde pelo

Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e

Adolescentes, que presta atendimento psicológico, social e jurídico às crianças,

adolescentes e seus familiares. Esse serviço atende atualmente a 127 Municípios do

Estado.

Encontra-se em andamento no Estado uma campanha intitulada Proteja Nossas

Crianças, com o intuito de estimular a população mineira a denunciar casos de

violência contra crianças e adolescentes por meio do Disque Direitos Humanos

(0800-31-1119). Os resultados revelam um crescimento significativo do número de

denúncias, o que não significa aumento do número de casos de violência sexual
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contra crianças e adolescentes, mas que a sociedade está se posicionando diante do

problema. Em 2008, foram 2.800 denúncias, sendo 539 de violência sexual.

Está também em curso no Estado um conjunto de ações voltadas para o reforço

aos conselhos tutelares, nos aspectos relativos à infraestrutura e à formação de

conselheiros, bem como ações que visam conferir maior agilidade à identificação e

punição dos agressores, por meio da criação, em cooperação com o Ministério

Público, do Protocolo de Investigação de Denúncias, instrumento que regulamentará

os procedimentos de apuração dos casos de violência doméstica e abuso sexual de

crianças e adolescentes.

Nesse contexto, a identificação e o registro de crianças e adolescentes hospedados

na rede hoteleira do Estado, objeto da proposição em análise, pode, de fato,

constituir-se em instrumento para auxiliar a identificação dos agressores,

agenciadores e, até mesmo, das crianças e adolescentes desaparecidos.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela

legalidade da proposição, apontando, contudo, algumas impropriedades, o que deu

ensejo à apresentação do Substitutivo nº 1. Entre as alterações propostas, destaca-

se a exclusão de dispositivos que não trazem conteúdo à norma, como o art. 3º, cujo

texto prevê que a ficha de identificação a ser utilizada poderá ser criada mediante

recursos de informática. Houve também inclusão de determinadas exigências, como

no artigo que trata dos critérios para a comunicação ao conselho tutelar e à delegacia

de polícia local, que passa a ser obrigatória nos casos em que houver indícios de

irregularidade ou suspeita relacionada à prestação das informações exigidas.

Destaca-se, ainda, a alteração na previsão de penalidades para o não cumprimento

do disposto na norma, diferenciando os valores da multa pelo porte do

estabelecimento hoteleiro, pela gravidade da infração e pela ocorrência de

reincidência.

Em síntese, as alterações apresentadas no Substituivo nº 1 têm a finalidade de

aperfeiçoar a proposição, de modo a torná-la instrumento capaz de auxiliar na

proteção à criança e ao adolescente, com o que estamos de acordo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.136/2009, no
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1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.141/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 3.141/2009 confere

preferência aos portadores da doença de Parkinson na aquisição de unidades

populares edificadas pelo Estado.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que opinou

pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento estabelece a preferência aos portadores da doença de

Parkinson na aquisição de unidades habitacionais populares edificadas pelo Estado,

reservando-lhes 5% das unidades construídas.

A doença de Parkinson se caracteriza como doença degenerativa do sistema

nervoso central, com evolução progressiva e sem causa conhecida, que acomete

principalmente o sistema motor, cujos sintomas mais comuns são: tremor, rigidez

muscular, diminuição da mobilidade e alterações posturais. Por ser progressiva, os

sintomas tendem a se agravar com o tempo, tornando a mobilidade mais limitada,

ampliando a dificuldade para o exercício autônomo das atividades da vida diária.

As pessoas acometidas por essa doença sofrem uma redução em sua capacidade

laboral, o que, associado ao fato de sua incidência prevalecer sobre o grupo de

pessoas de meia idade, produz consequências sociais que requerem uma

intervenção do Estado por meio de políticas inclusivas. Isso justifica diversas ações

específicas que vêm surgindo em atenção à situação de pessoas que padecem dessa

doença, a exemplo do Projeto de Lei Federal nº 4.578/2004, em tramitação na
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Câmara dos Deputados, que permite a liberação do FGTS às pessoas acometidas

pela doença de Parkinson. Essas iniciativas somam-se ao esforço de promoção do

acesso de pessoas com deficiência a bens fundamentais, em obediência ao preceito

constitucional que confere a todos garantias de bem-estar independentemente de

suas capacidades e condições.

Seguindo esse mandamento, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem criado

normas que visam facilitar a integração da pessoa com deficiência à sociedade, bem

como facilitar o seu acesso ao direito à moradia. Com esse objetivo, foi editada a Lei

nº 17.248, de 2007, que, ao revogar a Lei nº 11.048, de 1993, reservou às pessoas

com deficiência percentual de 12% das unidades habitacionais construídas por

programas financiados pelo poder público, ressaltando-se que a comprovação da

deficiência se dá por meio de laudo oficial.

O conceito de deficiência adotado por essa lei está previsto na Lei nº 13.465, de

2000, segundo a qual pessoa com deficiência é toda aquela que apresente uma

desvantagem no que se refere à orientação, à independência física ou à mobilidade,

ou de ordem neuropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de ocupação

habitual, para a interação social e para a independência econômica. Assim, conforme

as características da doença de Parkinson anteriormente apresentadas, pode-se

afirmar que as pessoas acometidas por essa doença são consideradas deficientes.

Embora não se faça referência a esse grupo em específico, estão elas abrangidas

nesses dispositivos por apresentarem limitação da capacidade de desempenho

autônomo das atividades da vida diária.

Por essa razão, o objetivo do projeto original, no entender desta Comissão, pode

ser alcançado por meio da Lei nº 17.248, sendo desnecessária norma que se destine

a grupos específicos.

No entanto, como observou a Comissão de Constituição e Justiça, há que

aperfeiçoar questões pontuais na Lei nº 13.465, que estabelece o conceito de

deficiência para fins de concessão de benefícios no Estado. Destacadamente, duas

alterações precisam ser promovidas: a adequação do conceito de deficiência visual à

legislação federal e a inclusão das pessoas portadoras de distúrbios

comportamentais, neurológicos ou psíquicos, permanentes, suprimindo-se a restrição
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constante do art. 2º, III, da referida lei.

Conforme o disposto na lei citada, considera-se deficiente visual aquela pessoa que

apresente acuidade visual igual ou inferior a 10%, ou seja, 20/200 na escala Snellen.

Esse parâmetro mostrava-se de acordo com a legislação federal que regulava o

assunto. No entanto, com a posterior alteração da legislação federal no tocante a

esses limites, torna-se necessário fazer a adequação da lei estadual, passando-se a

considerar deficiência visual os casos em que a acuidade visual seja igual ou inferior

a 0,3 no melhor olho, com a melhor correção óptica, ou em que a somatória da

medida do campo visual em ambos os olhos seja igual ou inferior a 60º.

Essas medidas, que resultaram no Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, são, a nosso juízo, oportunas e necessárias, razão pela qual

somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.141/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.230/2009

Comissão de Saúde

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 analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, em

cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em comento proíbe a comercialização de tocadores pessoais de
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música e demais aparelhos de múltiplas funções em formato digital cujo volume

sonoro máximo ultrapasse o limite de noventa decibéis. Estabelece, ainda, a

obrigatoriedade de inscrição nos referidos aparelhos que alerte para os riscos de seu

uso prolongado com volume sonoro superior a 85 decibeis.

Os tocadores digitais de música se tornaram aparelhos bastante populares. A nova

geração desses aparelhos apresenta muitas vantagens em relação aos portáteis mais

antigos, conhecidos como “walkman”. Em geral, são menores, mais leves, têm

baterias mais duráveis e alta capacidade de armazenamento de músicas na memória,

o que dispensa o uso de fita cassete ou de CD. Além disso, muitos aparelhos

acumulam mais de uma função, servindo também como mídia de armazenamento de

arquivos de diversos formatos (“pen drive”), rádio, gravador de voz e transmissor de

imagens.

Embora práticos, os modernos tocadores de música podem apresentar maiores

riscos à saúde, quando comparados com outros tipos de aparelhos de som. Os fones

de ouvido de aparelhos mais antigos, por exemplo, eram maiores, revestidos por

espuma e bloqueavam com maior eficiência os sons externos. Hoje, cada vez

menores, os fones de ouvido se encaixam dentro da orelha, e ficam mais próximos

das estruturas auditivas. Mesmo assim, sua capacidade de bloquear o som ambiente

é menor, levando as pessoas a aumentarem ainda mais o volume. Além disso, os

tocadores modernos podem funcionar por dias sem a necessidade de recarga, fator

que predispõe os usuários a um maior tempo de exposição ao som.

A maioria dos aparelhos dispostos atualmente no mercado tem uma potência total

de volume sonoro de 120 decibeis, intensidade semelhante ao som de um estampido

de arma de fogo ou ao de uma turbina de avião. Segundo especialistas, o volume de

um tocador pessoal de música deveria ser de 60 decibeis, no máximo, para garantir a

segurança do ouvinte. A Organização Mundial de Saúde – OMS – estabelece que a

utilização de fones de ouvido em níveis acima de 85 decibeis, por mais de uma hora,

pode danificar a capacidade auditiva do ser humano. Estudos mostram que cerca de

70% das pessoas que utilizam o aparelho ultrapassam esse limite.

Observa-se, portanto, que fatores como o volume do som, o tempo de exposição a

altos ruídos e a suscetibilidade de cada pessoa podem causar a diminuição da
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audição, zumbidos, tonteiras e até a surdez. Nesse último caso, os efeitos são

cumulativos e a perda da audição é irreversível. Uma vez que o indivíduo se afasta da

causa geradora do problema, a surdez estaciona, porém não há tratamento para os

danos causados, nem possibilidade de cura.

Além disso, à medida em que a acuidade auditiva diminui, aumenta a tolerância das

pessoas a ruídos cada vez mais altos. A perda da audição só é identificada quando

algum sintoma mais grave aparece: atividades simples do cotidiano, como entender o

que as pessoas dizem durante uma conversa ou ao telefone, podem se tornar

grandes desafios. Nesse ponto, percebe-se que as atividades sociais do indivíduo

estão prejudicadas pela perda auditiva.

O grande número de pessoas prejudicadas pela exposição prolongada a altos

ruídos constitui um problema de saúde pública. Em novembro de 2008, a Sociedade

Brasileira de Otologia lançou a Campanha Nacional de Saúde Auditiva, com o tema

“MP3 players: abaixe o volume ou diminua para sempre a sua audição”, alertando a

população sobre os efeitos maléficos ocasionados pelo uso abusivo desses

aparelhos. Principais usuários dos tocadores digitais de música, os jovens estão mais

vulneráveis a esses males.

Para enfrentar o problema descrito, a proposição em análise pretende estabelecer

limite máximo de intensidade sonora para tocadores pessoais de música em formato

digital, por meio de duas medidas. Em primeiro lugar, proíbe a comercialização

desses e demais aparelhos de múltiplas funções que emitem sons acima de 90

decibeis. Contudo, conforme entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, tal

norma poderia ser editada somente pela União, visto que um Estado não pode criar

barreiras à comercialização interna de aparelhos importados ou fabricados em outro.

Em segundo lugar, o projeto em comento estabelece a obrigação de inscrição nos

referidos aparelhos alertando para os riscos de seu uso prolongado com volume

sonoro superior a 85 decibeis. Tal medida não extrapola o âmbito de competência

legislativa do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça propôs, então, o Substitutivo nº 1, o qual

determina a inclusão de alerta no equipamento de som em formato digital de uso

pessoal na forma proposta no projeto original e prevê penalidades para o infrator em
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caso de descumprimento da norma.

Entendemos que a alteração proposta pela Comissão de Constituição e Justiça é

oportuna, uma vez que o projeto, na forma do Substitutivo nº 1, pode se tornar uma

ação educativa em saúde e reforçar as campanhas organizadas por órgãos

governamentais ou sociedades médicas que, mesmo quando amplamente

divulgadas, ainda são insuficientes para prevenir os males causados pelo som alto

emitidos por tocadores pessoais de música e aparelhos semelhantes.

Conclusão

Diante do que foi apresentado, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.230/2009, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Ruy Muniz - Fahim Sawan.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.277/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, a proposição em análise visa a

acrescentar 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.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por mais eficientes que sejam os serviços de saúde que o Estado ofereça aos

cidadãos, a prevenção da doença e a preservação da saúde dependerão sempre da

adoção de estilo de vida saudável. A educação alimentar e nutricional divulga

informações que estimulam as pessoas a consumir os alimentos de forma adequada,

conscientiza quanto a práticas alimentares mais saudáveis, fortalece culturas

alimentares das diversas regiões do País e diminui o desperdício, por meio do
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aproveitamento integral dos alimentos.

O ambiente propício para a aquisição de tais conhecimentos que fundamentam a

segurança alimentar e nutricional de crianças e jovens é a escola. Considerando a

importância social desse fato, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promoveu,

no ano de 2007, o ciclo de debates “Alimentação Escolar como Estratégia de

Segurança Alimentar e Nutricional”. Um dos objetivos específicos desse ciclo era

demonstrar a necessidade de se criarem mecanismos de promoção do direito à

alimentação saudável no ambiente escolar e de determinar a alimentação escolar

como programa estratégico para a segurança dos alunos. Entre as propostas

constantes do documento final desse ciclo de debates, três são atinentes ao projeto

de lei em estudo. A primeira visa à inclusão da educação nutricional como disciplina

curricular; a segunda, à divulgação de informações, na comunidade escolar e na

sociedade local, da importância da alimentação de qualidade e à conscientização de

que essa alimentação previne doenças; e a terceira, à disseminação da educação

nutricional nas escolas públicas, tornando os próprios alunos agentes de divulgação.

No que se refere a esta última proposta, um projeto de conscientização alimentar vem

sendo desenvolvido no Colégio Padre Machado, de Belo Horizonte, com comprovada

eficácia.

Durante as audiências públicas realizadas pela Comissão de Participação Popular,

com a finalidade de colher sugestões para a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental, conforme estabeleceu o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008, a

ONG Vertente Solidária, do Município de Barbacena, apresentou sugestão, que viria

a se transformar na Proposta de Ação Legislativa nº 814/2008, de incluir mensagens

sobre educação para o consumo alimentar nas contracapas dos cadernos escolares.

Essa proposta de ação legislativa foi acatada pela Comissão de Participação Popular,

na forma do projeto de lei em epígrafe.

Dessa forma, seja pelo mérito de seu conteúdo, seja por se tratar de iniciativa

original de entidade civil, somos favoráveis ao acatamento da proposição em

comento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
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3.277/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Ruy

Muniz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.352/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.352/2009 tem

como finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP

- localizadas em Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma apresentada. Vem, agora, a proposição a esta

Comissão para ser analisada quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.352/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das unidades da

Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP - localizadas em Minas Gerais.

O parágrafo único do art. 1º do projeto determina que a declaração de utilidade

pública de cada unidade autônoma dessa instituição, dotada de personalidade

jurídica própria, se fará por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998. Em

decorrência desse dispositivo, fica claro que a proposição em análise apenas destaca

as atividades desenvolvidas pela Sociedade São Vicente de Paulo de forma genérica,

sem a pretensão de lhe conceder o título de utilidade pública previsto pela referida Lei

nº 12.972.

A Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP -, também conhecida por Conferências

São Vicente de Paulo ou Conferências Vicentinas, é um movimento católico de leigos

que se dedicam, sob a inspiração da justiça e da caridade, a atividades voltadas a

aliviar o sofrimento do próximo, em particular dos menos favorecidos, por meio do

trabalho coordenado de seus membros.
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Fundada em Paris, em 1833, por um grupo de sete jovens universitários liderados

por Frédéric Antoine Ozanam, adotou São Vicente de Paulo como patrono, por ser

ele conhecido como o Pai da Caridade e por sua dedicação aos pobres e infelizes.

Tendo como missão aliviar a miséria dos que vivem em situação de risco social, a

organização está em 143 países, ajudando milhões de famílias, há mais de 170 anos.

O Brasil é o maior país vicentino do planeta; aqui a instituição nasceu em 1872,

com a Conferência São José, no Rio de Janeiro, e conta com cerca de 250 mil

voluntários, organizados em 20 mil Conferências e 33 Conselhos Metropolitanos.

As Conferências Vicentinas são grupos formados por homens e mulheres de todas

as idades, que se reúnem semanalmente para debater e sugerir maneiras de atender

às famílias carentes, que são cadastradas após sindicância socioeconômica.

Os vicentinos transformaram em realidade o sonho de Ozanam de formar uma

grande rede de caridade de ajuda ao próximo, aliviando o sofrimento dos pobres e

incentivando a promoção da dignidade humana.

A visita domiciliar é a principal atividade dos vicentinos. Semanalmente são feitas

mais de 200 mil visitas, em diferentes bolsões de miséria. Assim, todos que são

amparados pela instituição são incentivados a melhorar suas vidas em todos os

sentidos.

O trabalho da SSVP abrange ainda as obras unidas: creches, educandários, asilos,

entre outras instituições mantidas e administradas pela organização. Algumas

unidades vicentinas promovem cursos que visam à inclusão social das famílias

assistidas, como os de alfabetização e de geração de renda - são as chamadas obras

especiais.

Atualmente, meio milhão de brasileiros recebe o apoio da SSVP, que,

semanalmente, distribui mais de 800 mil quilos de alimentos, arrecadados por meio

de campanhas junto aos colaboradores, além de remédios, roupas, materiais

escolares e utensílios diversos.

Em 2004, a instituição recebeu o Prêmio Direitos Humanos, na categoria idosos,

oferecido pelo Governo Federal. Em 2005, assinou um termo de cooperação com o

Ministério do Desenvolvimento Social com o objetivo de beneficiar famílias carentes

ainda não atendidas pelos programas sociais do Governo Federal.
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Assim, consideramos justo e meritório o reconhecimento da relevância social do

trabalho desenvolvido pela Sociedade São Vicente de Paulo no âmbito do Estado,

pretendido pelo projeto de lei em análise.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.352/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Ivair Nogueira - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 8/2007

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 8/2007, apre sentada por 1/3 dos membros

da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o Deputado Weliton Prado,

acrescenta § 3° ao art. 207 da Constituição do Esta do.

Aprovada no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1  ao vencido no 1° turno, vem

agora a proposta 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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 8/2007

Acrescenta dispositivos ao art. 207 da Constituição do Estado e altera o art. 115 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – O “caput” do art. 207 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

inciso VIII, ficando acrescentado ao artigo o § 3° que se segue:

“Art. 207 – (...)

VIII – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas

dimensões.

(...)

§ 3° – A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultu ra, de duração plurianual,
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visando ao desenvolvimento das ações de que tratam os incisos I a VIII deste artigo e

de outras consideradas relevantes pelo poder público para a garantia do exercício

dos direitos culturais pela população.”.

Art. 2° – O parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 115 – (...)

Parágrafo único – Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço do

servidor que, na data de publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho

de 2003, fosse detentor, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão,

declarado de livre nomeação e exoneração, quando exonerado e provido em outro

cargo de mesma natureza, desde que o ato de nomeação ocorra no prazo de até

cinco anos contados da data da exoneração.”.

Art. 3° – Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação,

retroagindo a 1° de julho de 2008 os efeitos do dis posto em seu art. 2°.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.280 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.280/2009, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

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

MG –, 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° 3.280/2009

Declara de utilidade pública a entidade Transplantes pela Vida em Minas Gerais –

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Transplantes pela Vida em

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

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.285 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.285/2009, de autoria do Deput ado Weliton Prado, que declara

de utilidade pública a Associação Grupo Unidos para Crescer de Pequenos

Produtores Rurais da Fazenda Campo Belo, com sede no Município de Campina

Verde, 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° 3.285/2009

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Unidos para Crescer de Pequenos

Produtores Rurais da Fazenda Campo Belo, com sede no Município de Campina

Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Grupo Unidos para

Crescer de Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Campo Belo, com sede no

Município de Campina Verde.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz,  Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 381/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, a
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proposição em tela tem por objetivo solicitar do Governador do Estado e do Vice-

Governador do Estado esclarecimentos sobre as aposentadorias dos profissionais da

educação designados para o exercício de função pública que já implementaram todos

os requisitos constitucionais para tal ato, conforme previsto no art. 79, inciso III, do §

1º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.

Publicada no “Diário do Legislativo” do dia 13/4/2007, vem a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, institui o regime próprio de previdência e

assistência social dos servidores públicos do Estado e dá outras providências. O

inciso III do § 1º do art. 79 dessa lei considera servidor não titular de cargo efetivo

aquele servidor designado para o exercício de função pública, nos termos do art. 10

da Lei nº 10.254, de 20/7/90. Já o “caput” do art. 79 da Lei Complementar nº 64, de

2002, determina que o Estado poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não

titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, além dos demais

benefícios previdenciários, respeitadas as normas constitucionais e a própria lei

complementar. Tinha-se, à época de elaboração da proposição em análise, o

entendimento de que esses direitos seriam de fato assegurados a essa categoria de

servidores no momento em que o Estado passou a deduzir, da sua folha de

pagamento, recursos a título de contribuição previdenciária.

O Estado, no intuito de dirimir quaisquer dúvidas, viabilizou, por meio da Lei

Complementar nº 100, de 5/11/2007, a concessão de aposentadoria voluntária aos

servidores da função pública. No que concerne aos profissionais da educação, a

matéria está disposta nos inicisos IV e V do art. 7º dessa norma legal:

“Art. 7º – Em razão da natureza permanente da função para a qual foram admitidos,

são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar

nº 64, de 2002, os servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas

seguintes situações:

(...)

IV - de que trata a alínea "a" do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos



____________________________________________________________________________
660

até 16 de dezembro de 1998, desde a data do ingresso;

V - de que trata a alínea "a" do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990, admitidos

após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro de 2006, desde a data do

ingresso”.

A seguir, o Governador do Estado editou o Decreto nº 44.674, de 13/12/2007, que

regulamenta a Lei Complementar nº 100, de 2007. Em relação aos profissionais da

educação, a matéria está contida nos incisos III e IV do art. 3º desse decreto.

Entretanto, esse mesmo diploma legal passou a gerar dúvidas quanto à situação de

efetividade, na medida em que prevê, nos incisos I, II e III do art. 8º, a dispensa

desses servidores sem que tenham praticado ilícitos administrativos, descumprido

deveres estabelecidos em lei ou tenham comprovado desempenho insatisfatório:

“Art. 8º- Poderá ocorrer dispensa de servidor de que tratam os incisos III e IV do art.

3º deste decreto, em observância ao disposto no art. 10 da Lei Complementar nº 100,

de 2007, motivada por:

I - redução do número de turmas com a conseqüente redução do número de vagas;

II - provimento de cargo por servidor nomeado em virtude de aprovação em

concurso público;

III - retorno de servidor cujo afastamento preserve sua lotação na unidade de

exercício;”.

Dessa forma, somos levados a entender que inexiste a garantia do emprego desses

servidores da educação, permanecendo a situação de insegurança que sempre os

angustiou, razão pela qual somos favoráveis à proposição em comento, mas na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentamos. Elucidamos, a seguir, as razões de sua

apresentação.

Primeiro, o objeto da proposição, em razão da Lei Complementar nº 100, de 2007,

passa a ser outro, já que a intenção era obter informações sobre as aposentadorias

dos profissionais da educação designados para o exercício de função pública, que

estão asseguradas por essa norma legal. E, segundo, o encaminhamento pretendido

não nos parece o mais adequado. Solicitar informações ao Governador do Estado e

ao Vice-Governador do Estado não apenas torna sem efeito o pedido em relação ao

último, por não ser área afeta às suas funções, como torna deselegante a pretensão,
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por quebrar uma hierarquia funcional, em relação ao primeiro.

De qualquer forma, parece-nos mais condizente com o cerne do requerimento

original e com o Substitutivo nº 1, que a solicitação seja dirigida à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão, tendo-se em vista ser da alçada desse órgão

todos os procedimentos administrativos pertinentes aos profissionais da educação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 381/2007 na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, atendendo a

requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça, aprovado na 4ª Reunião

Ordinária, de 4/4/2007, solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado

à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre a

situação de efetividade dos servidores relacionados nos incisos IV e V da Lei

Complementar nº 100, de 5/11/2007, em razão do disposto nos incisos I, II e III do art.

3º do Decreto nº 44.674, de 13/12/2007.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 799/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, a pedido do Deputado

Deiró Marra, requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício

à Secretaria de Estado de Educação, solicitando informações sobre a construção da

escola estadual do Bairro Belo Vale, em Santa Luzia.

Publicada no “Diário do Legislativo” do dia 30/6/2007, vem a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

O art. 100, IX, do Regimento Interno determina que compete às comissões

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito de informação a

Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

A proposição em tela pretende obter informações sobre as providências tomadas

pela Secretaria de Estado de Educação para a construção de uma escola estadual no

Bairro Belo Vale, em Santa Luzia, considerando que já se encontra aprovado, pela

Câmara Municipal, projeto de lei de doação de terreno para esse fim.

Cabe ressaltar que, apesar de o Bairro Belo Vale ser bastante populoso,

encontrando-se em fase de expansão, não conta com nenhuma escola pública. A

agilização dos trâmites legais para a edificação da escola beneficiaria toda a

comunidade estudantil e é aguardada com grande expectativa pelos moradores da

região.

Consideramos, portanto, meritório o pedido de informação, pois integra as ações de

controle externo deste Poder sobre as atividades da administração pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 799/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 935/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em análise requer ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado ofício à Cohab solicitando informações

sobre a assinatura dos acordos firmados com os mutuários do Bairro Jardim Canadá.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação
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Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, entre outras atribuições,

compete às Comissões:

“Art. 100 - (...)

IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito de

informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta,

ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais”.

A proposição em pauta tem por objetivo solicitar à direção da Cohab informações

sobre a assinatura de acordos firmados com os mutuários do Bairro Jardim Canadá.

Tais informações são relevantes para a Comissão de Segurança Pública por dizerem

respeito à moradia de militares que, muitas vezes, habitam bairros e favelas da

periferia, onde correm risco caso sejam identificados por marginais, sendo, portanto,

de interesse da instituição militar a agilização dos procedimentos para a garantia de

moradias seguras para os seus efetivos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 935/2007.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.016/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em análise requer seja

encaminhado ofício à Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam – solicitando

informações acerca da situação ambiental das explorações minerais realizadas no

Município de Congonhas pelas seguintes empresas: Companhia Siderúrgica Nacional

(processos técnicos n°s 001416/2001, 05617/2007, 00225/1993, 00103/1981,

03472/2001, 04921/2007, 04923/2007 e 04928/2007); Companhia de Fomento

Mineral e Participações (processo técnico n° 00145/ 1994); e Companhia Vale do Rio

Doce (processos técnicos n°s 00198/1989 e 50038/2004), especialmente no que

concerne à poluição atmosférica provocada pelo transporte de minério.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 25/8/2007, vem a matéria à Mesa
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da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em tela visa à obtenção de informações sobre a situação ambiental

de vários empreendimentos ligados à exploração mineral situados no Município de

Congonhas. O requerimento cita as empresas responsáveis, bem como os números

dos processos técnicos correspondentes na Feam.

Preocupa especialmente o parlamentar a situação do transporte rodoferroviário de

minério, que, se executado de forma inapropriada, provoca grande poluição do ar,

com reflexos imediatos na condição respiratória principalmente de crianças e idosos

que morem nas proximidades dos empreendimentos. Essa situação pode estar sendo

agravada pela baixíssima umidade relativa do ar nesta época do ano, que favorece a

dispersão de partículas sólidas originárias da atividade minerária.

Isso posto, e levando em consideração a função fiscalizadora do Poder Legislativo,

que cabe a este Parlamento, é pertinente o pedido apresentado pelo Deputado,

motivo pelo qual deve prosperar nesta Casa.

Para tornar o pedido de informações mais preciso e adequado aos objetivos

expressos na justificação do requerimento, apresentamos ao final deste parecer

substitutivo à proposição.

O requerimento preenche os requisitos para ser apreciado pela Mesa da

Assembleia, especialmente os constantes no art. 46, inciso III, combinado com o art.

79, inciso VIII, “c”, do Regimento Interno.

Conclusão

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 1.016/2007

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado .

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, na forma regimental,

seja encaminhado ofício à Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam –

solicitando informações sobre a qualidade do ambiente nas áreas habitadas e
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rodovias próximas das explorações minerais realizadas no Município de Congonhas

pelas seguintes empresas, relacionadas aos empreendimentos objeto dos processos

técnicos indicados entre parêntese: Companhia Siderúrgica Nacional (processos

técnicos n°s 001416/2001, 05617/2007, 00225/1993, 00103/1981, 03472/2001,

04921/2007, 04923/2007 e 04928/2007); Companhia de Fomento Mineral e

Participações (processo técnico n° 00145/1994); e C ompanhia Vale do Rio Doce

(processos técnicos n°s 00198/1989 e 50038/2004), especialmente no que concerne à

poluição atmosférica provocada pelo transporte de minério.

Para tanto, requer o envio de mapa da região contendo as coordenadas geográficas

dos pontos de medição, os níveis de concentração dos poluentes universalmente

consagrados como indicadores (constantes no “site” da Feam) e a interpretação dos

resultados conforme os padrões de qualidade do ar definidos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.033/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria das Comissões de Cultura, de Participação Popular e de Educação,

Ciência, Tecnologia e Informática, a proposição em análise requer seja encaminhado

à Secretaria de Estado de Cultura pedido de envio a esta Casa de cópia dos projetos

de ocupação dos prédios integrantes do Projeto do Circuito Cultural Praça da

Liberdade.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 31/8/2007, vem a matéria à

Mesa da Assembleia para receber parecer nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto do Circuito Cultural da Praça da Liberdade prevê a criação de um

complexo cultural formado por salas e espaços multiuso para cinema, teatro, dança,

concertos, exposições, oficinas e cursos, videoteca e biblioteca que funcionarão em

prédios públicos do entorno da praça.
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Para sua viabilização, o Governador do Estado envidou esforços na busca de

parcerias com a iniciativa privada e pública. Hoje o Projeto conta com parcerias com a

Fundação Roberto Marinho, o Instituto Telemar, o Centro Cultural do Banco do Brasil,

a Companhia Vale do Rio Doce, a Universidade Federal de Minas Gerais e o Palácio

da Liberdade.

A implementação do circuito irá dotar a cidade de Belo Horizonte e o nosso Estado

de um moderno e inovador polo de produção cultural e artística. Minas era

considerada o berço da cultura brasileira, constituindo uma referência nacional, mas

aos poucos se afastou desse eixo. Espera-se, com a criação do complexo da Praça

da Liberdade, que o Estado volte a integrar o circuito cultural do Brasil.

A Praça da Liberdade é um dos símbolos do Estado. Sua arquitetura neoclássica e

sua história têm sido uma referência cívica e um motivo de encantamento para todos.

Agora poderá vir a materializar um grande sonho, o da criação de um polo cultural em

Belo Horizonte.

Consideramos oportuno o pedido proposto, pois julgamos necessário que as

Comissões tenham acesso à cópia dos projetos para acompanhar sua execução.

No entanto, estamos apresentando emenda à proposição para imprimir-lhe o

direcionamento correto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.033/2007

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “ Secretaria de Estado de Governo” por “Secretaria de

Estado de Cultura”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.316/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, em atenção à Proposta de Ação
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Legislativa nº 17/2007, a proposição em análise requer ao Presidente da Casa seja

encaminhado ofício à Secretária de Estado de Educação solicitando que informe

sobre a implantação, nas escolas da rede pública, do tema educação ambiental.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/10/2007, vem a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da Proposta de Ação Legislativa nº 17/2007,

apresentada no projeto Parlamento Jovem, que pleiteava a implantação de oficinas

de educação ambiental nas escolas de ensino fundamental e médio.

Essa medida já está atendida pela Lei 15.476, de 12/4/2005, que determina a

inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino

fundamental e médio. O inciso V do art. 2º da lei supracitada estabelece que a

educação ambiental integra os conteúdos referentes à cidadania. Além disso, a Lei nº

15.441, de 11/1/2005, que regulamenta o inciso I do § 1º do art. 214 da Constituição

do Estado, dispõe, em seu art. 1º, que a educação ambiental é um componente

essencial e permanente da educação e será desenvolvida de forma articulada com os

demais conteúdos, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em

caráter formal e não formal, observada a legislação federal. Tramitam ainda nesta

Casa outras proposições sobre o mesmo tema: o Projeto de Lei nº 270/2007, que

dispõe sobre a previsão, a reserva e a destinação de área específica, nos

estabelecimentos de ensino, à prática de educação ambiental; o Projeto de Lei nº

271/2007, que cria as comissões de acompanhamento do controle social e ambiental

no âmbito das escolas públicas da rede de ensino do Estado e dá outras

providências; e o Projeto de Lei nº 1.029/2007, que dispõe sobre a educação

ambiental, institui a política estadual de educação ambiental, cria o programa

estadual de educação ambiental e dá outras providências.

Como a medida proposta na Ação Legislativa nº 17/2007 já havia sido atendida,

mas tratava de assunto pertinente, foi acolhida na forma do requerimento ora

analisado.

Consideramos, portanto, pertinente o acatamento da proposição em comento, seja



____________________________________________________________________________
668

com o objetivo de obter informações sobre a implantação do tema nas escolas

públicas estaduais, seja como subsídio para uma melhor análise dos projetos de lei

que tratam da educação ambiental e tramitam na Casa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.316/2007.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.317/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, em atenção à Proposta de Ação

Legislativa nº 14/2007, a proposição em análise requer ao Presidente da Casa seja

encaminhado ofício à Secretária de Estado de Educação solicitando informações

detalhadas e atualizadas sobre o cumprimento do art. 7º da Resolução do Conselho

Estadual de Educação – CEE – nº 451, de 2003, no que concerne ao atendimento

dos estudantes com deficiência auditiva na rede pública de ensino.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/10/2007, vem a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise é resultante da Proposta de Ação Legislativa nº 14/2007,

apresentada no projeto Parlamento Jovem, que visava a incluir alunos com

deficiência auditiva nas escolas públicas da rede estadual de ensino, por meio da

melhor qualificação dos professores e do uso da Libras. Essa solicitação está

diretamente relacionada com o art. 7º da Resolução CEE nº 451, de 2003, que

dispõe, expressamente:

“Art. 7º – São considerados serviços complementares e/ou suplementares de apoio

especializado, em escolas da rede regular de ensino ou em instituições

especializadas: salas de recursos, itinerância, oficinas pedagógicas e de formação e

capacitação profissional, instrução ou interpretação da LIBRAS, Braille, códigos
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aplicáveis, orientação e mobilidade, atividades da vida diária e outras, a critério da

instituição”.

Ademais, encontra-se pronto para a ordem do dia em Plenário o Projeto de Lei nº

186/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., que visa a colocar à disposição nas

escolas pelo menos um professor de Libras para no máximo 15 alunos deficiente

auditivos.

Como a medida proposta na Ação Legislativa nº 14/2007 já havia sido atendida,

mas tratava de assunto pertinente, foi acolhida na forma deste requerimento.

Parece-nos, pois, procedente a apresentação de requerimento solicitando

informações sobre o cumprimento, por parte do Estado, da citada resolução.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.317/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.319/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, em atenção à Proposta de Ação

Legislativa nº 8/2007, a proposição em análise requer ao Presidente da Casa seja

encaminhado ofício à Secretária de Estado de Educação solicitando informações

detalhadas sobre as medidas a serem adotadas em cumprimento aos objetivos

apresentados na Área de Resultado Educação de Qualidade do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI – 2007/2023, em relação à iniciativa prioritária de

monitoramento do desempenho e da qualificação de professores dos ensinos

fundamental e médio.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/10/2007, vem a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 8/2007 pretendia que os professores fossem
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avaliados quanto à metodologia de ensino e quanto ao conteúdo das matérias, bem

como proporcionar a esses professores cursos de atualização e reciclagem.

As idéias expressas na proposta encontram-se atendidas pela Área de Resultado

Educação de Qualidade, no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI –

2007/2023, merecendo destaque, como iniciativa de caráter prioritário, “o

monitoramento do desempenho e da qualificação de professores dos ensinos

fundamental e médio”. O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –

2008/2011, no Programa Estruturador 014 – Desempenho e Qualificação de

Professores, institui as Ações 4030 e 4049, que prevêem a qualificação profissional e

a avaliação de professores do ensino médio e fundamental, respectivamente. Foram

destinados para o ano de 2008 R$3.735.000,00 para a primeira ação e

R$2.000.000,00 para a segunda. Encontramos, ainda, no PPAG, a Ação 4046 –

Avaliação da Educação Básica (Proeb) –, constante do Programa Estruturador 051 –

Sistemas de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas – que servirá, mesmo

de forma indireta, de subsídio para avaliação dos profissionais da educação.

Assim, consideramos pertinente o acatamento do requerimento em análise, para

que dessa forma a Secretaria de Estado de Educação encaminhe informações mais

precisas sobre os objetivos apresentados nos programas citados.

Gostaríamos de sugerir, no entanto, um Substitutivo à proposição em comento,

para melhor direcionar o pedido de informação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.319/2007, na

forma do Substitutivo a seguir apresentado.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, em atenção à Proposta de Ação Legislativa nº

8/2007, apresentada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais –

Parlamento Jovem, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado

ofício à Secretaria de Estado de Educação, solicitando informações pormenorizadas

sobre os procedimentos a serem adotados para o cumprimento das Ações 4030 e
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4049, do Programa Estruturador 014 – Desempenho e Qualificação de Professores –,

e da Ação 4046, do Programa Estruturador 051 – Sistemas de Avaliação da

Qualidade do Ensino e das Escolas –, constantes no do Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG – 2008/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Weliton Prado, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.323/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, em atenção à Proposta de Ação

Legislativa nº 28/2007, a proposição em análise requer seja encaminhado ofício à

Secretaria de Estado de Educação, solicitando informações sobre os procedimentos

adotados pela área de defesa social para a manutenção da segurança nas escolas

públicas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 18/10/2007, vem a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta de Ação Legislativa nº 28/2007 tem como objetivo a melhoria da

segurança no ambiente escolar por meio da contratação de profissionais qualificados

nessa área. Com o mesmo objetivo, o Estado realiza parcerias com a Polícia Militar

de Belo Horizonte para garantir a segurança nas escolas localizadas em áreas de

risco da Região Metropolitana. Segundo dados apresentados pelo Secretário Adjunto

de Educação, João Filocre, em 2006 houve redução de mais de 50% das ocorrências

criminais em escolas. Além disso, a Lei nº 13.453, de 12/1/2000, autorizou a criação

do Programa Ronda Escolar, com a finalidade de promover a segurança nas escolas.

Acrescente-se que propostas semelhantes foram apresentadas em exercícios

anteriores nas audiências públicas para subsidiar a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG – 2004-2007 –, tendo sido objeto de requerimento ao

Poder Executivo.
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A idéia manifesta naquela proposta se coaduna com a concepção da Área de

Resultados Defesa Social, que, no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado –

PMDI – 2007-2023 –, tem como um de seus objetivos estratégicos integrar e melhorar

a qualidade da ação policial e propõe como resultados finalísticos a redução da taxa

de crimes violentos contra o patrimônio e a redução do medo de vitimização da

população, entre outros.

Assim, consideramos pertinente o acatamento do requerimento apresentado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.323/2007.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.469/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em tela tem por objetivo

solicitar ao Presidente desta Casa seja encaminhado ao Diretor-Geral do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG

pedido de informações sobre o processo administrativo para locação de veículos

destinados às atividades de fiscalização a cargo dessa autarquia, especificando-se a

modalidade licitatória empregada, o objeto licitado e as empresas participantes.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2009 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 3°, con fere a este Parlamento a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da

administração indireta e determina que a recusa ou o não atendimento ou a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

O autor do requerimento em tela pretende obter informações relativas ao processo

administrativo realizado pelo DER-MG – autarquia vinculada à Secretaria de Estado
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de Transportes e Obras Públicas - para aluguel de veículos destinados às atividades

de fiscalização de sua competência. O pedido decorre da existência, conforme

comprovam fotografias anexadas ao requerimento, de um veículo de fiscalização

dessa autarquia, cuja matrícula – DOR-3967 – é oriunda do Município de São Paulo.

Informações constantes no endereço eletrônico do DER-MG (www.der.mg.gov.br)

informam que os pregões realizados pela entidade são feitos por meio do portal de

compras do governo de Minas Gerais. No entanto, analisando esse portal

(wwws.licitanet.mg.gov.br/index.html), não encontramos procedimento licitatório

referente a locação de veículos.

Cabe ressaltar que a proposição em análise configura legítimo exercício de controle

e fiscalização desta Casa no que respeita a ações de política pública e, por isso, deve

prosperar.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 3.469/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor Viana - José

Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.019/2009

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão Especial da Execução das Penas no Estado requer, por meio da

proposição em epígrafe, seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de

Justiça, solicitando informações sobre o número de pessoas sujeitas às medidas

previstas no art. 28 da Lei Federal nº 11.343, de 23/8/2006, que foram encaminhadas

a comunidades terapêuticas para o cumprimento de penas alternativas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2009, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia, para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Com o objetivo de subsidiar os trabalhos da Comissão Especial da Execução das

Penas no Estado, a proposição em epígrafe visa a obter informações sobre o número
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de pessoas sujeitas às medidas previstas no art. 28 da Lei Federal nº 11.343, de

23/8/2006, que são encaminhadas a comunidades terapêuticas para o cumprimento

de penas alternativas.

A requerimento dos Deputados Durval Ângelo e João Leite, foi instituída nesta Casa

a Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, com o propósito de

identificar os obstáculos institucionais e processuais ao acesso à Justiça por parte da

população prisional do Estado. Uma das principais causas da sobrecarga no sistema

prisional é a falta de acesso à Justiça. Alguns presos já cumpriram sua pena, mas,

em decorrência da burocracia judicial, continuam encarcerados, o que gera

superlotação nas unidades prisionais e exacerba a violência nesses

estabelecimentos. Faz-se necessário, portanto, propor alternativas para tornar o

sistema prisional mais eficiente, justo e menos burocrático.

As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada matéria de

interesse público constituem instrumento de que se valem os parlamentares para a

realização de sua missão fiscalizadora. Conforme o art. 100, IX, do Regimento

Interno, às comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição, cabe

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido de informações a

Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração indireta, ao

Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais.

Assim, configura legítimo exercício de competência regimental a solicitação de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.019/2009.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 7/7/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. José Osmar
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Quaresma de Souza, ocorrido em 1º/7/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Bercholina

Pacheco Franco, ocorrido em 5/7/2009, em Pará de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Alexandre Reis

Rossi, ocorrido em 1º/7/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento do Sr. Hélio Nunes Rodrigues,

ocorrido em 28/6/2009, em São Paulo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Nelson Pires,

ocorrido em 6/7/2009, em Oliveira. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 8/7/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Ruy Muniz, notificando a indicação de seu nome para membro efetivo

na Comissão de Educação no lugar da ex-Deputada Maria Lúcia Mendonça e para

suplente na Comissão de Direitos Humanos. (- Ciente. Designo.)

Do Deputado Ruy Muniz, notificando que abre mão de sua vaga de membro efetivo

na Comissão de Direitos Humanos e de suplente na Comissão de Educação. (-

Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Ruy Muniz, notificando a indicação do Deputado Delvito Alves para

membro efetivo na Comissão de Direitos Humanos e para suplente na Comissão de

Educação. (- Ciente. Designo.)

Do Deputado Ruy Muniz, notificando que o DEM abre mão de sua vaga de membro

efetivo na Comissão de Participação Popular e de suplente na Comissão do Trabalho

em favor do BSD. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro, notificando a indicação do Deputado Duarte

Bechir para membro efetivo na Comissão de Participação Popular e para suplente na

Comissão do Trabalho. (- Ciente. Designo.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2009

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 81, DE 9 DE JULHO DE 2009

Acrescenta dispositivos ao art. 207 da Constituição do Estado e altera o art. 115 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4º

do art. 64 da Constituição do Estado, promulga a seguinte emenda ao texto

constitucional:

Art. 1° – O “caput” do art. 207 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte

inciso VIII, ficando acrescentado ao artigo o § 3° que se segue:

“Art. 207 – (...)

VIII – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas

dimensões.

(...)

§ 3° – A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultu ra, de duração plurianual,

visando ao desenvolvimento das ações de que tratam os incisos I a VIII deste artigo e

de outras consideradas relevantes pelo poder público para a garantia do exercício

dos direitos culturais pela população.”.

Art. 2° – O parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 115 – (...)

Parágrafo único – Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de serviço do

servidor que, na data de publicação da Emenda à Constituição n° 57, de 15 de julho

de 2003, fosse detentor, exclusivamente, de cargo de provimento em comissão,

declarado de livre nomeação e exoneração, quando exonerado e provido em outro

cargo de mesma natureza, desde que o ato de nomeação ocorra no prazo de até

cinco anos contados da data da exoneração.”.

Art. 3° – Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua publicação,

retroagindo a 1° de julho de 2008 os efeitos do dis posto em seu art. 2°.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de julho de 2009; 221º da
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Inconfidência Mineira e 188º da Independência do Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente

Deputado Doutor Viana - 1º-Vice-Presidente

Deputado José Henrique - 2º-Vice-Presidente

Deputado Weliton Prado - 3º-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Deputado Hely Tarqüínio - 2º-Secretário

Deputado Sargento Rodrigues - 3º-Secretário.

ATAS

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado e Getúlio Neiva

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

Correspondência: Mensagens nºs 382 e 383/2009 (encaminhando emenda ao Projeto

de Lei nº 3.367/2009 e o Projeto de Lei nº 3.500/2009, respectivamente), do

Governador do Estado - Ofício nº 8/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº

3.501/2009), do Presidente do Tribunal de Justiça - Ofícios, telegramas e cartões - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.502 a

3.514/2009 - Requerimentos nºs 4.182 a 4.204/2009 - Requerimento da Deputada

Ana Maria Resende - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de

Transporte, de Política Agropecuária, de Saúde, de Educação e de Administração

Pública e dos Deputados Ruy Muniz (4) e Luiz Humberto Carneiro - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Gustavo Valadares, Eros Biondini, Antônio Júlio e

André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento da Deputada Ana Maria Resende; deferimento -

Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final da Proposta de

Emenda à Constituição nº 8/2007; aprovação - Questão de ordem - Requerimento do

Deputado Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -

Requerimento do Deputado Padre João; deferimento; discurso do Deputado Padre
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João - Questão 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 - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis

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

Leão - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

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 - 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 - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo

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

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

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 382/2009

- A Mensagem nº 382/2009 e a emenda ao Projeto de Lei nº 3.367/2009 foram

publicadas na edição anterior.

“MENSAGEM Nº 383/2009*

Belo Horizonte, 6 de julho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa Egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar

de R$246.668.045,50 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.

A Lei Orçamentária Anual não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a

abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, medida que só se viabiliza mediante a proposta legislativa que ora se

apresenta.

Para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço anexar a Exposição de

Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me leva a submeter o projeto em questão

à consideração dos seus Nobres Pares.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 6 de julho de 2009.

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$246.668.045,50 (duzentos e quarenta

e seis milhões seiscentos e sessenta e oito mil quarenta e cinco reais e cinquenta

centavos) em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

A suplementação contemplará as seguintes ações:
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- Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais do Programa Apoio à

Administração Pública, para atender despesas com pagamento de pessoal e

encargos sociais no valor de R$86.200.000,00 (oitenta e seis milhões e duzentos mil

reais) e auxílio-creche no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais);

- Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais, para atender

despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais no valor de

R$27.600.000,00 (vinte e sete milhões e seiscentos mil reais);

- Proventos de Inativos Civis e Pensionistas do Programa Obrigações Especiais,

para atender despesas com proventos inativos e pensionistas no valor de

R$44.575.338,50 (quarenta e quatro milhões quinhentos e setenta e cinco mil

trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos);

- Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias do Programa Prestação

Jurisdicional, para atender despesas com manutenção no valor de R$4.000.000,00

(quatro milhões de reais); aquisição de material de consumo no valor de

R$2.610.707,00 (dois milhões seiscentos e dez mil setecentos e sete reais); aquisição

de equipamentos no valor de R$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais);

implantação uma Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na

Comarca de Belo Horizonte no valor de R$382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil

reais);

- Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça do Programa

Prestação Jurisdicional, para atender despesas com a construção de Unidades

prediais no valor de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);

Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

- anulação de dotações orçamentárias nas seguintes ações: Proventos de Inativos

Civis e Pensionistas do Programa Obrigações Especiais, no valor de R$3.700.000,00

(três milhões e setecentos mil reais); Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias

do Programa Prestação Jurisdicional, no valor de R$5.800.000,00 (cinco milhões e

oitocentos mil reais); Seleção, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e

Servidores do Programa Prestação Jurisdicional, no valor de R$4.000.000,00 (quatro

milhões de reais); Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais do

Programa Apoio à Administração Pública, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil
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reais);

- do excesso de arrecadação da receita de Contribuição à Aposentadoria, previsto

para o corrente exercício, no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil

reais);

- do saldo financeiro da receita de Contribuição à Aposentadoria, exercício de 2008,

no valor de R$525.338,50 (quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e oito reais

e cinquenta centavos);

- do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados,

previsto para o corrente exercício, no valor de R$82.600.000,00 (oitenta e dois

milhões e seiscentos mil reais);

- do superávit financeiro de exercícios anteriores da receita de Recursos

Diretamente Arrecadados, no valor de R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco

milhões de reais);

- do excesso de arrecadação da Taxa de Fiscalização Judiciária previsto para o

corrente exercício, no valor de R$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais);

- do saldo financeiro da receita da Taxa de Administração Judiciária, exercício de

2008, no valor de R$2.610.707,00 (dois milhões seiscentos e dez mil setecentos e

sete reais);

- do convênio MJ nº 41/2008 entre o Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, firmado em 22/06/2008, objetivando a implantação de uma Vara de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca de Belo Horizonte, no

valor de R$382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais);

Ressalto que o crédito solicitado será coberto com recursos do próprio Tribunal de

Justiça do Estado, não havendo aporte de recursos ordinários do Tesouro Estadual.

O Tribunal de Justiça informa que as anulações das dotações orçamentárias das

referidas ações não terão impacto na operacionalização das mesmas, permanecendo

inalteradas as metas físicas.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 3.500/2009

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$246.668.045,50 ao Orçamento

Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$246.668.045,50 (duzentos e quarenta e seis milhões

seiscentos e sessenta e oito mil quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), para

atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$114.875.338,50 (cento

e quatorze milhões oitocentos e setenta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e

cinquenta centavos);

II - despesas com proventos de pensionistas, no valor de R$43.500.000,00

(quarenta e três milhões e quinhentos mil reais);

III - despesas com manutenção de atividades, no valor de R$4.000.000,00 (quatro

milhões de reais);

IV - despesas com aquisição de material de consumo em diversas comarcas no

valor de R$2.610.707,00 (dois milhões seiscentos e dez mil setecentos e sete reais);

V - despesas com pagamento de auxílio-creche, no valor de R$300.000,00

(trezentos mil reais);

VI - despesas com construção de unidades prediais, no valor de R$60.000.000,00

(sessenta milhões de reais);

VII - despesas com aquisição de equipamentos e material permanente, no valor de

R$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais); e

VIII - despesas com a implantação de uma Vara de Violência Doméstica e Familiar

contra a Mulher na Comarca de Belo Horizonte, no valor de R$382.000,00 (trezentos

e oitenta e dois mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes

de:

I - da anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Justiça, no valor de

R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição à Aposentadoria, previsto

para o corrente exercício, no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil

reais);

III - do saldo financeiro da receita de Contribuição à Aposentadoria, exercício de



____________________________________________________________________________
683

2008, no valor de R$ R$525.338,50 (quinhentos e vinte cinco mil trezentos e trinta e

oito reais e cinquenta centavos);

IV - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados,

previsto para o corrente exercício, no valor de R$82.600.000,00 (oitenta e dois

milhões e seiscentos mil reais);

V - do superávit financeiro de exercícios anteriores da receita de Recursos

Diretamente Arrecadados, no valor de R$125.000.000,00 (cento e vinte e cinco

milhões de reais).

VI - do excesso de arrecadação da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária,

previsto para o corrente exercício, no valor de R$21.000.000,00 (vinte e um milhões

de reais);

VII - do saldo financeiro da receita da Taxa de Fiscalização Judiciária, exercício de

2008, no valor de R$2.610.707,00 (dois milhões seiscentos e dez mil setecentos e

sete reais); e

VIII - do convênio MJ nº 41/2008, entre Ministério da Justiça e o Tribunal de Justiça

de Minas Gerais, firmado em 26/06/2008 objetivando a implantação de uma Vara de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Comarca de Belo Horizonte, no

valor de R$382.000,00 (trezentos e oitenta e dois mil reais), sendo R$56.000.00

(cinquenta e seis mil reais) referentes rendimentos de aplicação financeira.

Art. 3º - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição

da República e os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

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

- Publicado vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 8/2009

- O Ofício nº 8/2009 e o Projeto de Lei nº 3.501/2009 foram publicados na edição

anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 3.881/2009 , da Comissão de Direitos

Humanos.

Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.718/2009, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Olindo Herculano de Menezes, Corregedor-Geral da Justiça Federal da 1ª

Região, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.785/2009, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.837/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 2.771/2008, em atenção a pedido da Comissão de Meio

Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.771/2008.)

Do Sr. Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.653/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, 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. Sergio Alair Barroso, Secretário de Desenvolvimento Econômico, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.829/2009 , da Comissão de Participação

Popular.

Da Sra. Luzia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (2),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.937/2009 , da Comissão de

Direitos Humanos, e ao requerimento da referida Comissão encaminhado pelo Ofício

nº 1.405/2009/SGM.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, 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. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.608/2009 , do Deputado Neider Moreira.
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Do Sr. Eduardo Gradilone, Diretor do Departamento Consular e de Brasileiros no

Exterior, indicando o Sr. Ronaldo Rodegher para participar da reunião da Comissão

Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos Emigrantes, como representante da

Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior. (- À Comissão

Extraordinária de Políticas Públicas de Apoio aos Emigrantes.)

Do Sr. Charles Lotfi, Presidente da Associação Comercial de Minas, agradecendo o

voto de congratulações com essa entidade e com o BDMG, formulado por esta Casa

em atenção a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Da Sra. Ana Marilis Guimarães Rocha, Coordenadora da Agenda do Ministro do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agradecendo convite ao Ministro para

participar do ciclo debates “Consórcios intermunicipais - Cooperação e gestão”.

Do Sr. Cícero Mauro Fialho Rodrigues, Presidente da Comissão Organizadora dos

Eventos Comemorativos dos 300 Anos da Abertura do Caminho Novo da Estrada

Real, convidando para a solenidade de abertura oficial dos eventos, em 14/7/2009.

TELEGRAMAS

Dos Srs. José Alencar, Vice-Presidente da República, Hélio Costa, Ministro das

Comunicações, e Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude,

agradecendo convite para o ciclo de debates “Consórcios intermunicipais -

Cooperação e gestão”.

Do Sr. Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude, agradecendo

convite para o debate público “Contextualização do uso de drogas na Região

Metropolitana de Belo Horizonte”.

Do Sr. Sérgio Penna, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.935/2009, da Comissão de Direitos

Humanos.

CARTÕES

Do Cel. PM Rúbio Paulino Coelho, Presidente do TJMMG, agradecendo convite

para a audiência pública com o tema "Reservas de gás natural na Bacia do Rio São

Francisco".

Dos Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, João Izael Querino

Coelho, Prefeito Municipal de Itabira, Sílvio Canassa, Presidente da Câmara
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Municipal de Conquista, e Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG,

agradecendo convite para o ciclo de debates "Consórcios intermunicipais -

Cooperação e gestão".

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 3.502/2009

Declara de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola da Região do

Vale do São Francisco, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola

da Região do Vale do São Francisco, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Padre João

Justificação: A Associação Escola Família Agrícola da Região do Vale do São

Francisco é associação civil sem fins lucrativos, fundada em 20/10/2004, que tem por

finalidades: oferecer ensino médio com formação profissional de nível técnico para

jovens filhos de agricultores familiares; buscar a promoção do desenvolvimento rural

sustentável, através da educação e da formação, valorizando o espírito de

solidariedade e respeitando o meio ambiente; implementar a formação integral, a

capacitação, o aperfeiçoamento e a habilitação profissional de jovens e adultos do

meio rural, em vista da melhoria, da qualidade de vida das pessoas e do cuidado com

o meio ambiente.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.503/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Paula Cândido,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Paula Cândido, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Padre João

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Paula Cândido é uma

entidade sem fins econômicos e foi fundada em 21/4/2007. São seus objetivos

priorizar a assistência social, proporcionando melhores condições e qualidade de vida

a seus associados e familiares; promover a união dos produtores rurais da

comunidade em que se situa; manter o caráter beneficente da entidade; defender os

interesses econômicos, de acordo com suas possibilidades técnicas e financeiras.

O processo objetivando a utilidade pública da entidade encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.504/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e relocação de posteamento de

energia, iluminação, telefonia e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todas as empresas concessionárias de serviço de geração, transmissão e

iluminação proveniente de energia, telefonia e outros serviços similares ficam

obrigadas a instalar, substituir e transladar seus postes de sustentação de fiação
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condutora dos lotes, comércios, indústrias, residências e terrenos para suas divisas

ou limítrofes, sem quaisquer ônus para os usuários.

Art. 2º - As empresas concessionárias terão o prazo de cento e oitenta dias para se

adequar ao disposto nesta lei.

Art. 3º - Os custos de novas instalações, translado, e manutenção estabelecidos no

art. 1º desta lei não poderão ser acrescidos aos valores das tarifas dos usuários,

sendo de exclusiva responsabilidade das concessionárias.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A medida aqui preconizada objetiva que todas as empresas

concessionárias de serviço de geração, transmissão e iluminação proveniente de

energia, telefonia e outros serviços similares no Estado fiquem obrigadas a instalar,

substituir e transladar seus postes de sustentação de fiação condutora dos lotes,

comércio, indústrias, residências e terrenos para suas divisas ou limítrofes. Fica claro

o descaso das empresas concessionárias de serviço de geração, transmissão e

iluminação proveniente de energia, telefonia e outros similares em contraste com a

sua obrigação de instalar e manter o posteamento para viabilização de seus serviços.

Ressalte-se que estas empresas concessionárias têm o direito de explorar os lucros

por tais atividades, por prazos longos, assegurados em contrato.

Não são poucos os Municípios do Estado que têm o acesso de seus lotes,

comércios, indústrias, residências e terrenos impedidos ou dificultados por

posteamentos inadequados ou irregulares. Esse posteamento inadequado ou

irregular apresenta vários riscos e transtornos aos usuários, não só de acidentes, mas

também de assaltos e prejuízos financeiros. A correção desse problema beneficiará

também pedestres, tanto os que residem nas imediações como os que circulam por

suas calçadas e vias de acesso.

Por fim, esta medida beneficiará muitas cidades de nosso Estado, e, em face do

exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação desta tão necessária

propositura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor e de
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Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.505/2009

Dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes das compensações financeiras

(“royalties”) advindas da exploração das atividades petrolíferas e gás natural e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais e os Municípios deverão aplicar, no mínimo,

50% (cinquenta por cento) dos recursos originários das compensações financeiras

(“royalties”), pagas pelas empresas concessionárias produtoras de petróleo e gás

natural, em educação e saúde, respeitando-se os seguintes percentuais:

I - 10% (dez por cento) em cursos de qualificação profissional;

II - 10% (dez por cento) em recuperação física e reforma de escolas;

III - 5% (cinco por cento) em informatização das unidades escolares;

IV - 5% (cinco por cento) em capacitação de profissionais da educação;

V - 10% (dez por cento) em equipamentos para a área da saúde;

VI - 10% (dez por cento) em capacitação de profissionais da saúde.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Nos últimos meses, a imprensa deu grande ênfase à descoberta de

novas jazidas de gás no territorio mineiro. A cada notícia de campos gigantes de

petróleo e gás, aumenta a especulação em torno das compensações financeiras

pagas pelas empresas concessionárias aos Estados e Municípios. Em uma década,

essa fonte de recurso contribuiu para engordar os cofres de prefeituras de cidades

contempladas com montantes generosos dos “royalties”. Para coibir tais abusos,

discute-se a criação de uma legislação que discipline esses gastos, determinando

que parte dos valores repassados seja aplicada obrigatoriamente em áreas

prioritárias do governo. O objetivo é garantir que essa receita bilionária seja

aproveitada com responsabilidade pelos governantes.

Na área da saúde, também há limitações financeiras. A maior parte dos recursos
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orçamentários das prefeituras é destinada ao custeio. Sobra muito pouco para

investimentos em infraestrutura e compra de equipamentos, como ambulâncias,

mamógrafos e aparelhos de raios-X. Os repasses feitos pelo Sistema Único de Saúde

- SUS - ficam comprometidos pela desatualizada tabela que remunera os serviços

prestados nas unidades de saúde. Como consequência, as prefeituras são obrigadas

a alocar recursos de outras áreas para cobrir os buracos deixados pela insuficiência

de verbas. Nesse contexto, a destinação de parte dos recursos dos “royalties” para a

educação e saúde possibilitará uma utilização mais equânime de uma receita criada

para compensar Estados e Municípios pela exploração produtiva de suas riquezas

naturais.

Diante do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação e aprovação dos

meus nobres colegas, medida que muito contribuirá para o melhor aproveitamento

dos “royalties” e a melhoria da qualidade de duas áreas prioritárias do serviço público.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Minas e Energia e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.506/2009

Obriga os hotéis e motéis estabelecidos no Estado a adaptar suas instalações, a fim

de garantir o acesso de pessoas portadoras de deficiência, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os hotéis e motéis estabelecidos no Estado de Minas

Gerais a adaptar suas instalações, a fim de garantir o acesso de pessoas portadoras

de deficiência, reservando 2% (dois por cento) de seus quartos e apartamentos, com

o mínimo de um, quando com mais de cinquenta unidades.

§ 1º - As adaptações de que trata o "caput" deste artigo serão definidas em

conformidade com o disposto na Norma Brasileira nº 9.050/94, da Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - ou a que vier substituí-la.

§ 2º - Os estabelecimentos localizados em prédios que não consigam atender às

exigências previstas nesta lei devem apresentar alternativas, para análise junto ao

órgão competente.

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de cento e oitenta dias, para a devida adequação
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dos estabelecimentos citados no "caput" do artigo anterior.

§ 1º - Após transcorrido o prazo previsto no "caput" deste artigo, o estabelecimento

que descumprir esta lei estará sujeito às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de 1.000 Ufemgs (mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais)

UFMGs ou índice superveniente;

III - suspensão do Alvará de Localização e Funcionamento;

IV - cancelamento do Alvará de Localização e Funcionamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A Constituição da República Federativa do Brasil reza em seu art. 24,

inciso IV, que é competência da União, do Estado e dos Municípios legislar sobre a

proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência.

Quando falamos em integração social, estamos nos referindo não somente às

atribuições de trabalho, educação, assistência social, jurídica ou de saúde, mas

também, e principalmente, de lazer, cultura e atividades pessoais.

Nesse sentido, é mister que se pense em adaptações de acesso, também em

hotéis e motéis, para que as pessoas portadoras de deficiência tenham realmente

garantidos e respeitados seu direito de cidadão.

Este projeto de lei visa a garantir os direitos constitucionais das pessoas portadoras

de deficiência, com evidente repercussão na área social, motivo pelo qual esperamos

contar com o apoio dos colegas parlamentares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.507/2009

Dispõe sobre a regulamentação do comércio de jogos eletrônicos e jogos de

interpretação (RPG) no âmbito do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os comerciantes, lojistas, importadores e produtores de jogos eletrônicos e

jogos de interpretação (RPG) deverão destacar nas embalagens dos produtos
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comercializados a faixa etária indicada pelos órgãos competentes.

§ 1º - A classificação etária indicativa é fornecida pelo Ministério da Justiça, mas

poderá ser fornecida pela autoridade administrativa estadual por meio de

regulamentação própria.

§ 2º - A classificação indicativa será confeccionada na própria embalagem ou fixada

de forma ostensiva sobre a embalagem original, bem como fixada na capa do

produto.

§ 3º - A fixação sobre a embalagem com a descrição da classificação indicativa

deverá ser de forma aparente e segura, de maneira que permita a identificação

imediata e permanente da faixa etária.

§ 4º - As indicações fornecidas deverão ser fixadas na capa das embalagens dos

jogos eletrônicos e de interpretação, independente da fixa etária informada pelos

órgãos competentes.

Art. 2º - Os lojistas que ofereçam o produto em prateleiras com acesso direto do

público deverão manter espaço reservado aos jogos não recomendados aos menores

de dezoito anos, com placa indicativa que disponha sobre a faixa etária a qual se

destinam os produtos comercializados naquele espaço.

Art. 3º - Os jogos comercializados por meio da rede mundial de computadores e

destinados aos consumidores do Estado deverão indicar no sítio de comércio a

classe indicativa correlacionada ao produto oferecido.

Art. 4º - Fica a administração pública estadual autorizada a implementar sistema

próprio de controle dos produtos comercializados no Estado, com a indicação da

classificação etária.

§ 1º - Regulamentação deverá dispor sobre a forma, o tamanho e a disposição dos

caracteres que formarão o chamado de aviso sobre a classificação etária, não

podendo este ser projetado de maneira que dificulte sua imediata visualização,

devendo ocupar no mínimo 10% (dez por cento) da disposição total da capa do

produto.

§ 2º - Em caso de implementação de um sistema próprio de classificação por parte

da administração pública, este deverá albergar as seguintes categorias indicativas:

I - 1 - especialmente recomendado para crianças e adolescentes;
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II - 2 - livre - para todo o público;

III - 3 - não recomendado para menores de dez anos;

IV - 4 - não recomendado para menores de doze anos;

V - 5 - não recomendado para menores de quatorze anos;

VI - 6 - não recomendado para menores de dezesseis anos; e

VII - 7 - não recomendado para menores de dezoito anos.

Art. 5º - A comercialização sem a indicação fornecida pelas autoridades

competentes ensejará a aplicação de pena ao estabelecimento, ao importador ou

produtor do material, da seguinte forma:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - proibição de comercialização do produto no Estado.

§ 1º - A pena de multa será fixada entre R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$50.000,00

(cinquenta mil reais), consoante o grau de gravidade da conduta e reiteração do fato.

§ 2º - Os valores indicados no § 1º serão atualizados anualmente com base na

correção inflacionária correspondente ao período ou como dispuser a regulamentação

desta norma.

§ 3º - As penas poderão ser aplicadas cumulativamente e de forma cautelar, antes

ou concomitante ao procedimento administrativo.

§ 4º - A pena de proibição de comercialização do produto será aplicada em caso de

reincidência.

§ 5º- A pena de proibição de comercialização poderá ser revista em caso de ajuste

do produto às previsões normativas desta lei e cumprimento das demais obrigações

impostas pela autoridade administrativa, consoante regulamentação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: O país vive um momento de incertezas jurídicas e lacunas provocadas

por falta de regulamentação especial, e o Judiciário vem sendo constantemente

acionado para cumprir determinações e ações que seriam encargo dos Poderes

Legislativo e Executivo. A Constituição Federal atribui competência concorrente entre
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os Estados, Distrito Federal e União para dispor sobre produção e consumo (art. 24,

V) e sobre a proteção à infância e à juventude (art. 24, XV).

Por sua vez, a Constituição do Estado, ao não discriminar as matérias sobre

produção e consumo e infância e juventude como iniciativa exclusiva do Governador,

atribui, por exclusão, essa iniciativa concorrente à Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.

Quanto ao mérito da proposição, quando fundamentada em relevante clamor social,

não há impedimento constitucional, uma vez que a matéria passa a ter natureza de

direito fundamental, como extensão das normas de proteção do cidadão previstas no

art. 5º e outros da Constituição Federal.

Sobre isso, com muita propriedade se manifesta o professor Pedro Estevam Alves

Pinto Serrano (O Desvio de Poder na Função Legislativa, 1ª edição, editora FTD, p.

17/18), in verbis:

“O legislador, para agir, não carece de autorização especial da Constituição para

produção de leis. Já o administrador só age quando autorizado explícita ou

implicitamente em lei. O Poder Legislativo seria assim titular de competência geral

nata e natural para o exercício da função legislativa, não necessitando encontrar na

Constituição fundamento positivo para sua conduta. Sua margem de liberdade de

decisão e atuação seria, portanto, mais ampla, tendo natureza de vinculação material

heterônoma qualitativamente inferior em relação à Administração.”

Passaremos agora às análises sobre a necessidade de se regulamentar o comércio

de jogos eletrônicos e de interpretação no Estado.

A inventividade dos criadores de jogos eletrônicos e de interpretação, por vezes,

ultrapassa o senso ético e natural, quanto à classe de pessoas a quem se destina tal

entretenimento.

Verificamos que alguns jogos eletrônicos são recheados com cenas de sexo e

violência extrema, que podem interferir na criação e senso de responsabilidade de

uma pessoa em formação.

O Ministério da Justiça, pautado na liberdade de expressão e de educação dos pais

e responsáveis, criou um sistema de atribuição de classificação etária, com base no

“Manual de Classificação Indicativa”, que leva em conta os critérios de violência e
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sexo encontrados nos jogos, para classificá-los como:

I - especialmente recomendado para crianças e adolescentes;

II - livre - para todo o público;

III - não recomendado para menores de 10 anos;

IV - não recomendado para menores de 12 anos;

V - não recomendado para menores de 14 anos;

VI - não recomendado para menores de 16 anos; e

VII - não recomendado para menores de 18 anos.

A classificação das diversões públicas com o símbolo indicativo é obrigatória em

todo o território nacional, todavia, malgrado a previsão em portaria do Ministério da

Justiça, a edição de uma legislação estadual que regulamente a matéria poderá

somar-se à fiscalização do Estado e à participação direta da sociedade mineira no

controle e combate aos lojistas e importadores que comercializem jogos sem a

indicação necessária.

Em diligência realizada em diversas lojas de departamentos em Minas Gerais,

verificamos que apenas os jogos impróprios para menores de 18 anos são

catalogados e muitas vezes apenas no anverso da capa e com caracteres pequenos

que disfarçam a classificação, impedindo a sua imediata visualização.

Os demais jogos classificados como não recomendados para menores de 16 anos

não recebem nenhum informativo sobre esta recomendação.

Podemos ainda destacar que os jogos recomendados apenas para os maiores de

idade são comercializados em estantes e prateleiras diversas, que misturam jogos de

crianças e adultos num mesmo sistema de comercialização, situação que prejudica o

senso de julgamento de pais e adolescentes sobre a indicação conferida aos jogos.

Por ser a competência concorrente e a matéria não estar regulamentada por

legislação federal, o Estado pode adotar integralmente o controle pelo sistema de

indicação. Ademais esta proposição integra e amplia a proteção antes destacada

apenas em portaria.

A matéria central do projeto é de natureza consumerista e encontra fundamento

legislativo no art. 31 do CDC, que estabelece o dever dos fornecedores de assegurar

informações corretas, claras e precisas sobre os produtos.
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Destarte, com a finalidade de fornecer à família a informação quanto à classificação

indicativa de jogos eletrônicos e de interpretação (RPG), este projeto visa

regulamentar o sistema de publicidade consumerista no Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.508/2009

Dispõe sobre o processo seletivo de ingresso nos cursos de pós-graduação das

universidades publicas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os responsáveis legais pela realiza ção do processo seletivo de

ingresso nos cursos de pós-graduação das universidades públicas do Estado de

Minas Gerais obrigados a adotar medidas e práticas que assegurem, de maneira

plena e efetiva, a observância da impessoalidade, da igualdade e da valorização do

mérito acadêmico dos candidatos postulantes às vagas existentes, sob pena de

nulidade.

§ 1° - A abertura de processos seletivos de ingress o nos cursos de pós-graduação

das universidades públicas do Estado de Minas Gerais deverá ser precedida de

ampla publicidade, mesmo com inserções em jornais de grande circulação, deferindo

prazos não inferiores a trinta dias para a realização de inscrições pelos postulantes às

vagas existentes.

§ 2° - O resultado dos processos seletivos de ingre sso nos cursos de pós-

graduação das universidades públicas do Estado de Minas Gerais serão divulgados

de modo amplo, com inserções em jornais de grande circulação, deferindo prazos

não inferiores a trinta dias para as respectivas matriculas, respeitada a ordem

cronológica de classificação.

§ 3° - O resultado dos processos seletivos de ingre sso nos cursos de pós-

graduação das universidades públicas do Estado de Minas Gerais, quando houver

previsão de avaliação de mérito acadêmico dos candidatos, de cunho subjetivo,

deverão fornecer, individual e confidencialmente, por escrito, as razões

circunstanciais que determinaram a aprovação ou a reprovação do candidato,

observado, para tanto, o mesmo prazo dos parágrafos anteriores.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: Com a ampliação das oportunidades de acesso ao ensino superior, a

graduação, por si só, já não é um diferencial para quem busca colocação profissional.

Trata-se, sim, de requisito mínimo necessário para admissão no mercado de trabalho

qualificado. Tal realidade conduz os graduados à necessária realização de cursos de

pós-graduação, nas áreas de especialização adotadas.

Por força dos sobreditos fatos, os processos seletivos para ingresso nos cursos de

pós-graduação, oferecidos pelas universidades públicas, são, a cada dia, mais

procurados. Ocorre que tais processos seletivos não apresentam, na atualidade, a

desejável e necessária transparência, prejudicando a observação do pleno

atendimento aos ditames do principio da igualdade, corolário da Constituição de

1988.

A iniciativa ora apresentada destina-se a suprir referenciada deficiência, buscando a

efetivação de processos seletivos objetiva e plenamente fundamentados quanto às

decisões de escolha de pós-graduação.

Há vantagens inegáveis que decorrem da utilização de formas objetivas de seleção

de candidatos, a exemplo do que ocorre nos vestibulares.

A principal é a impessoalidade da prova, bem como da correção, coadunada com a

existência apenas de raros casos de suspeita de fraudes, normalmente

acompanhados de cancelamento das provas.

Garantido o anonimato nas correções, todos os candidatos têm igual oportunidade

de concorrer às vagas. O segundo princípio é, claro, o preparo acadêmico de cada

qual. Processos objetivos de seleção privilegiam a meritocracia, que é a base de

qualquer sistema universitário de ponta, no mundo. Existe o benefício implícito de

proporcionar, também, acesso igualitário às universidades públicas a qualquer

pessoa que queira prestar a prova, uma vez que são proibidas discriminações.

Esta proposição, certamente, será instrumento de aperfeiçoamento dos processos

seletivos de ingresso nos cursos de pós-graduação das universidades públicas,

propiciando que o direito à igualdade seja efetivo em seus mais fundamentais
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aspectos. Portanto, aguardo o beneplácito de meus nobres pares à aprovação deste

projeto, que reputo de fundamental importância.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.509/2009

Institui o Cartão de Estacionamento das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade

Reduzida e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Cartão de Estacionamento das Pessoas com Deficiência

ou Mobilidade Reduzida, que concede ao seu titular autorização para estacionar

veículo em vagas especiais sinalizadas com o “Símbolo Internacional de Acesso” e

situadas nas vias e logradouros públicos e nos estacionamentos externos ou internos

das edificações de uso público ou coletivo.

Art. 2º - O cartão a que se refere o art. 1º será confeccionado e expedido pelos

órgãos de trânsito em todo o Estado, conforme modelo definido pelo Departamento

Estadual de Trânsito - DER-MG.

Parágrafo único - O cartão a que se refere o art. 1º somente terá validade em sua

via original e deverá ser:

I - colocado sobre o painel do veículo;

II - apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, acompanhado de

documentação de identificação do portador.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A todas as pessoas é garantido o direito de ir e vir, conforme princípio

estabelecido na Constituição Federal. Os arts. 244 e 227 da Carta Maior apontam

para a necessidade de estabelecer normas que garantam a acessibilidade às

pessoas portadoras de deficiência.

Dessa forma, foram promulgadas as Leis Federais nºs 10.048, de 8/11/2000, e

10.098, de 19/11/2000, que, respectivamente, dão prioridade de atendimento às

pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida e estabelecem normas e
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critérios básicos para a promoção da sua acessibilidade.

Atualmente, 82% da população vivem nas cidades brasileiras. Além disso, 14,5%

da população, segundo o censo realizado pelo IBGE em 2000, possuem algum tipo

de deficiência. Se somarmos a esse contingente também aqueles que têm mobilidade

reduzida, fica evidente a necessidade de promover alterações na configuração

urbana, de forma a facilitar o deslocamento das pessoas com deficiência e restrição

de mobilidade, promovendo, assim, a inclusão social, a equiparação de

oportunidades e o exercício da cidadania.

Vagas especiais sinalizadas com o “Símbolo Internacional de Acesso” encontram-

se demarcadas tanto nas vias e logradouros públicos quanto nos espaços públicos e

de uso coletivo. Tais vagas se destinam a ampliar a mobilidade das pessoas com

algum tipo de restrição em sua locomoção. Para sua utilização é necessário um

cartão de identificação. No entanto, como tal cartão é expedido pelos órgãos de

trânsito local, uma pessoa portadora de um cartão expedido no âmbito de

determinado Município não pode utilizá-lo em outro Município. Tal situação,

principalmente nas regiões metropolitanas, onde as pessoas transitam diariamente de

um Município ao outro, constitui-se em obstáculo à mobilidade de milhares de

cidadãos.

Assim, este projeto de lei tem por objetivo instituir um modelo único para os cartões

de estacionamento concedidos às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no

âmbito do Estado, de forma a uniformizá-los e a permitir que possam ser aceitos em

todo o território estadual, independentemente do órgão expedidor. Certamente, a

adoção de um padrão único de cartão - no que se refere às suas dimensões, à

disposição dos dizeres e símbolos - não interferirá nos critérios e procedimentos

adotados por cada órgão municipal de trânsito na sua expedição e controle e

contribuirá para melhorar a locomoção das pessoas com deficiência e mobilidade

reduzida e ampliar o respeito aos seus direitos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.510/2009

Institui a gratuidade de registro dos atos constitutivos de organizações sociais sem
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fins lucrativos, bem como da obtenção de certidões e documentos necessários ao

cadastramento perante os órgãos públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As organizações sociais sem fins lucrativ os são isentas da parcela dos

emolumentos cartorários destinados ao Estado para o registro de seus atos

constitutivos, assim como de taxas cobradas por órgãos públicos para emissão das

certidões necessárias ao seu cadastramento perante o poder público estadual,

quando os atos forem praticados em seu próprio nome.

Parágrafo único - Os valores dos emolumentos devidos aos notários e aos

registradores não recebidos em razão deste artigo serão compensados do montante

da parcela dos emolumentos recolhida ao Estado em razão de outros atos praticados.

Art. 2º - Consideram-se organizações sociais sem fins lucrativos, para o disposto

nesta lei, aquelas entidades do terceiro setor que visam à prestação de serviços de

assistência social, objetivando proteção à família, à maternidade, à infância, à

adolescência e à velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; a

promoção da integração no mercado de trabalho; a habitação e a reabilitação das

pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração na vida

comunitária.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: As organizações sociais sem fins lucrativos são entidades do terceiro

setor que visam à prestação de serviços de assistência social, objetivando proteção à

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e

adolescentes carentes; a promoção da integração no mercado de trabalho; a

habitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de

sua integração na vida comunitária, nos termos do disposto no art. 203 da

Constituição Federal:

“Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar,

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
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II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção

de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.

Para credenciamento perante órgãos públicos, são exigidos das organizações

sociais diversos documentos, entre os quais, citamos: estatuto social registrado em

cartório, cópia autenticada da ata de eleição atual da diretoria, CNPJ atualizado,

Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM -, certidão negativa de débito do INSS -

CND, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF -, planta física ou croqui dos locais

de atendimento, licença de funcionamento da PMSP na subprefeitura da região, ou

laudo técnico de habitabilidade (engenheiro).

A exigência de apresentação dos documentos acima aludidos, entre outros, para o

cadastramento perante os órgãos públicos, constitui óbice ao início das atividades

sociais pretendidas pela organização social, que, por não ter finalidade lucrativa, não

dispõe da verba necessária à obtenção de referidos documentos, prejudicando-se a

população que necessita dos serviços a serem prestados.

Segundo o art. 11 da Lei Orgânica da Assistência Social - Loas -, as ações das três

esferas do governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada,

cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a

execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito

Federal e aos Municípios.

A isenção proposta se justifica pelo caráter social e pela ausência de finalidade

lucrativa das organizações sociais, que atuam em conjunto com órgãos públicos,

complementando a assistência social, que é direito do cidadão e dever do Estado,

haja vista o disposto no art. 1º da Loas:

“Art. 1º - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de

seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir
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o atendimento às necessidades básicas”.

Analogamente, podemos citar o § 1º do art. 226 da Constituição Federal, que, por

considerar a família base da sociedade e merecedora de especial proteção do

Estado, instituiu a gratuidade da celebração do casamento civil.

“Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração.”

Assim sendo, este Deputado solicita aos nobres pares a aprovação deste projeto de

lei, que visa à isenção, para as organizações sociais integrantes do terceiro setor que

tenham atividade de cunho social, das taxas relativas ao registro de seus atos

constitutivos, bem como das certidões e dos demais documentos necessários ao seu

cadastramento perante os órgãos públicos, viabilizando assim a execução de

serviços na área social.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.511/2009

Dispõe sobre exigências às empresas contratadas pelo poder público para a

execução de obras e serviços públicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

AArrtt..  11ºº  -- As empresas contratadas pelo poder público estadual para a execução de

obras e serviços públicos apenas poderão subcontratar empresas fornecedoras de

mão de obra se estas estiverem regularmente constituídas e registradas nos órgãos

competentes para realizar as referidas obras ou serviços.

PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo - Para a aplicação do disposto nesta lei entende-se por empresa

fornecedora de mão de obra aquela que disponibiliza somente os trabalhadores para

a execução de determinada obra ou serviço.

AArrtt..  22ºº  -- As empresas contratadas pelo poder público estadual, ao realizarem a

subcontratação nos termos do art. 1º, serão solidariamente responsáveis perante os

trabalhadores contratados pelas empresas subcontratadas:

II  --  pelo cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

IIII  --  pelas condições de segurança e saúde do trabalhador.
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PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo  --  As empresas contratadas pelo poder público deverão exigir

mensalmente das empresas fornecedoras de mão de obra que subcontrataram a

apresentação das guias comprobatórias de recolhimento das obrigações trabalhistas

e previdenciárias relativas às pessoas que trabalham especificamente na obra ou

serviço subcontratado.

AArrtt..  33ºº - As empresas fornecedoras de mão-de-obra subcontratadas nos termos do

art. 1º deverão:

II  --  disponibilizar para a empresa contratante trabalhadores que integrem seu quadro

próprio;

IIII  --  atender as exigências legais para o exercício de suas atividades e a execução

de obras e serviços públicos, em especial no que refere ao cumprimento das normas

relativas à legislação trabalhista e de segurança do trabalho.

PPaarráággrraaffoo  úúnniiccoo  -- É vedado às empresas fornecedoras de mão de obra

subcontratadas nos termos do art. 1º firmar contratos de subcontratação com outras

empresas para o fornecimento exclusivo de mão de obra.

AArrtt..  44ºº  --  O descumprimento das disposições desta lei acarretará a aplicação de:

II  --  advertência;;

IIII  --  multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

aplicada em dobro nas reincidências.

AArrtt..  55ºº  --  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Leonardo Moreira

Justificação: A subcontratação de obras ou de etapas de obras públicas de

engenharia é uma prática que vem sendo adotada pelas grandes construtoras de

forma cada vez mais frequente. No entanto, as empresas subcontratadas não raro

carecem de formalidade legal ou mantêm vínculos informais com seus trabalhadores.

Não é surpresa, portanto, que sejam encontradas nas obras públicas as condições

mais adversas de trabalho, com o desrespeito às normas relativas à saúde e à

segurança do trabalho, que se traduzem nas más condições para o desempenho das

atividades, na excessiva carga horária, na falta de equipamentos de segurança e nas

acomodações insalubres, entre outros. Nessas obras são encontrados os maiores
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índices de trabalhadores sem vínculo formal de trabalho e ainda os piores salários.

Entre os prejuízos que atingem os trabalhadores nessa situação podemos citar, por

exemplo, o seu completo desamparo numa situação de enfermidade e ainda o

descumprimento das exigências necessárias para sua aposentadoria.

Assim, esta proposição estabelece que as empresas contratadas pelo poder público

estadual para a execução de obras e serviços públicos, em qualquer modalidade de

licitação, apenas poderão subcontratar empresas fornecedoras de mão de obra

(entendidas como aquelas que disponibilizam exclusivamente os trabalhadores,

excetuando-se, portanto, materiais e produtos necessários para a realização da obra),

desde que estas últimas atendam a todos os requisitos legais. Além disso, este

projeto também proíbe que as empresas subcontratadas subcontratem seus serviços,

de forma a impedir que se amplie essa cadeia, o que poderia dar margem a uma

maior precarização das relações de trabalho.

Assim, tendo em vista a importância do tema, contamos com o apoio de nossos

pares para a aprovação deste projeto de lei, que certamente beneficiará milhares de

trabalhadores.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.512/2009

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Nova

Era - Apene -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pensionistas de Nova Era - Apene -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Nova Era - Apene -

é uma entidade civil sem fins lucrativos que funciona há 13 anos desenvolvendo

importante trabalho de fins sociais e assistenciais. Sua Diretoria é constituída por
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pessoas de reconhecida idoneidade e que desenvolvem atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.513/2009

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiracatu, com

sede no Município de Ibiracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Ibiracatu, com sede no Município de Ibiracatu.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Paulo Guedes

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiracatu, fundado em

4/11/2007, com sede no Município de Ibiracatu, é uma entidade sindical de primeiro

grau, sem fins lucrativos, agrupada no Plano da Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Agricultura. Foi constituído para fins de estudo, coordenação,

proteção, representação e defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais

dos trabalhadores rurais, empregados rurais, agricultores familiares, ativos e

aposentados. Tem entre outras finalidades proteger e defender os direitos individuais

e coletivos dos associados; representar, perante as autoridades administrativas e

judiciárias, os interesses gerais da categoria; celebrar acordos, convenções ou

contratos coletivos de trabalho.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.514/2009

Dá a denominação de Rodovia Antônio Ferreira Torres - Antonino - ao trecho da
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Rodovia LMG-603 que liga os Municípios de Cônego Marinho a Januária, com

extensão de 30,8 km.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Rodovia Antônio Ferreira Torres - Antonino - o trecho da

Rodovia LMG-603 que liga os Municípios de Cônego Marinho a Januária, com

extensão de 30,8 km.

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

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: A indicação do nome do saudoso Sr. Antônio Ferreira Torres,

popularmente conhecido como “Seu” Antonino, para denominar o trecho da Rodovia

LMG-603 que liga os Municípios de Cônego Marinho a Januária, visa a prestar justa

homenagem a um lavrador que, através de hábitos simples de viver, era procurado

por muita gente para ouvir seus sábios conselhos, ministrados com a costumeira

gentileza no trato das pessoas do Município e da região.

O “Seu” Antonino, nascido em 1899, descendente de imigrantes portugueses que

desbravaram a região ainda na metade do século XVIII, foi uns dos percussores no

trabalho para a emancipação do Município de Cônego Marinho (ex-Povoado de Saco

dos Bois), então Distrito de Januária, alcançada somente em 21/12/95, quando da

promulgação da Lei nº 12.030, bem depois, portanto, do seu falecimento ocorrido em

1978, aos 79 anos. Casou-se em 1923 com a Sra. Maria Isabel Batista, com quem

teve 10 filhos: João, Abel, Vicente, Anísio, Maria das Dores, Maria do Socorro, Odete,

Bento, José e Manoel Nonato, denominado popularmente por Nato, que exerceu um

mandato de Vereador e foi Prefeito da cidade por dois mandatos: 2001 a 2004 e 2005

a 2008.

O homenageado teve efetiva participação na implantação da primeira “Escola

Singular” da região, nome dado a época às escolas rurais construídas e mantidas

com recursos da própria população, que cotizavam o pagamento dos gastos,

principalmente com os salários, a alimentação, o transporte e a estada das

professoras primárias. “Seu” Antonino já tinha naquele tempo visão idealizadora do

importante papel que a educação exerce na formação e no futuro dos nossos
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cidadãos. Cabe salientar, ainda, que ele se ocupou, também, com as questões da

melhoria no escoamento da produção agropecuária, tendo trabalhado

incansavelmente para a construção de estradas vicinais e, particularmente, para o

asfaltamento da rodovia de acesso a Januária, objeto desta proposição,

representando até hoje o maior mercado consumidor da região.

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.

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 nem 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 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

qualquer dos Poderes, ao Tribunal de Contas e 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 à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

Nº 4.182/2009, do Deputado Braulio Braz, em que solicita seja encaminhado ao

Comandante-Geral da PMMG e ao Presidente do Conselho do Instituto de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais pedido de

providências para regulamentação da Lei nº 17.949, de 2008, que cria o Fundo de

Apoio aos Militares do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.183/2009, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Laboratório Tafuri de Patologia por seus 50 anos de

fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.184/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Corpo de Bombeiros Militar pela passagem do Dia do

Bombeiro Brasileiro.

Nº 4.185/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Sérgio Barroso, Secretário de Desenvolvimento Econômico,

por ter sido agraciado com a Medalha Dom Pedro II, conferida pelo Corpo de

Bombeiros Militar.

Nº 4.186/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Alceu Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, por ter

sido agraciado com a Medalha Dom Pedro II, conferida pelo Corpo de Bombeiros

Militar.

Nº 4.187/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, por

ter sido agraciado com a Medalha Dom Pedro II, conferida pelo Corpo de Bombeiros

Militar.

Nº 4.188/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, por ter

sido agraciado com a Medalha Dom Pedro II, conferida pelo Corpo de Bombeiros

Militar. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.189/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Eduardo Machado por sua designação como
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Desembargador do Tribunal de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.190/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sebrae-MG pela realização do evento Meu Primeiro Negócio.

(- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.191/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Ferroviário Esporte Clube por seus 40 anos de fundação. (-

À Comissão de Educação.)

Nº 4.192/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Movimento de Mulheres de Timóteo por seus três anos de

fundação. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.193/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sérgio Barroso pelo recebimento da Medalha da Ordem

do Mérito Imperador Dom Pedro II. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pelo Deputado Duarte Bechir. Anexe-se ao Requerimento nº

4.185/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.194/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Alceu José Torres Marques pelo recebimento da

Medalha da Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II. (- Semelhante proposição foi

apresentada anteriormente pelo Deputado Duarte Bechir. Anexe-se ao Requerimento

nº 4.186/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.195/2009, 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 da Medalha da Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro

II. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Duarte

Bechir. Anexe-se ao Requerimento nº 4.187/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.)

Nº 4.196/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Carlos Carvalho pelo recebimento da Medalha da

Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II. (- Semelhante proposição foi apresentada

anteriormente pelo Deputado Duarte Bechir. Anexe-se ao Requerimento nº

4.188/2009, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)
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Nº 4.197/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Procurador-Geral do Estado pedido de informações sobre suposto

desvio de recursos estaduais destinados à construção da estrada Januária-

Itacarambi-São João das Missões, o qual teria ocorrido na administração do Sr.

Eduardo Azeredo, e sobre a punição que teria sido aplicada aos responsáveis,

enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa

Comissão em 17/6/2009 e DVD anexo. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.198/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Coordenador do CAO-DH pedido de providências para que se

analise a possibilidade do ajuizamento de ação criminal contra o jornal "Gazeta Norte

Mineira" e o jornalista Waldemar Soares pela veiculação de reportagem com

conteúdo pejorativo e discriminatório contra os povos indígenas, em especial o

xacriabá, enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião

extraordinária dessa Comissão em 17/6/2009 e reportagem anexa.

Nº 4.199/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor da Escola Estadual São Bento, ao Coordenador do CAO-DH

e ao Presidente do Conselho Tutelar Centro-Sul de Belo Horizonte pedido de

providências para a apuração de denúncia formulada pela Sra. Jucilene Ribeiro

Alves, relativa a arbitrariedades que teriam sido praticadas por funcionários da

mencionada Escola contra sua filha, enviando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião ordinária dessa Comissão em 10/6/2009 e documentos

apresentados pela referida senhora.

Nº 4.200/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para a apuração de

denúncia formulada pela Sra. Jucilene Ribeiro Alves, relativa a arbitrariedades que

teriam sido praticadas por funcionários da Escola Estadual São Bento contra sua

filha, enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião ordinária dessa

Comissão em 10/6/2009 e documentos apresentados pela referida senhora; e para

que seja observado o Decreto Federal nº 3.298, de 1999, que regulamenta a Lei

Federal nº 7.853, de1989.

Nº 4.201/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja
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encaminhado à Ministra da Casa Civil pedido de providências para criação de

programa emergencial, nos moldes do Programa Minha Casa, Minha Vida, para

atendimento das famílias do Bairro Carlos Drummond de Andrade, em Itabira,

enviando-se também cópia das notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa

Comissão em 3/6/2009 e DVD anexo.

Nº 4.202/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de providências para que se apure

denúncia de que a Vale do Rio Doce estaria constrangendo os moradores do Bairro

Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, enviando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão em 3/6/2009 e DVD anexo; e

para que sejam ouvidos, na apuração, os Srs. Carlos Francisco Benorio Gueiros e

Eduardo Henrique de Oliveira.

Nº 4.203/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Sr. Eduardo Henrique de Oliveira, Juiz de Direito; ao Promotor da

Comarca de Itabira e ao Coordenador do CAO-DH pedido de providências com

relação à situação habitacional desse Município, enviando-se também cópia das

notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão em 3/6/2009 e DVD

anexo.

Nº 4.204/2009, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à pavimentação da estrada

que liga os Municípios de Montes Claros e Januária, partindo do Distrito de Nova

Esperança e ligando os Distritos de Miralta, Cachoeira de Miralta, Vila Nova de Minas

e Samambaia ao entroncamento da chamada Estrada da Produção.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Ana Maria Resende.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Transporte, de Política Agropecuária, de Saúde, de Educação e de Administração

Pública e dos Deputados Ruy Muniz (4) e Luiz Humberto Carneiro.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, antes de iniciar meu pronunciame
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m nto, gostaria de agradecer ao Deputado Weliton Prado, que me emprestou uma

caneta, com ela farei anotações. O Deputado Weliton Prado é um ferrenho opositor

do governo e discordamos em muitos pontos, mas ele me emprestou uma caneta.

Sr. Presidente, dois assuntos me trazem a esta tribuna. O primeiro, que não é o

mais importante, na verdade é uma pergunta que farei aos nobres pares: quem tem

coragem de falsificar um currículo, nele colocando dados não verdadeiros, tem

condições de fazer mais o quê à frente da Presidência da República e como Ministro

da Casa Civil? Quem tem coragem de colocar inverdades no currículo será que não

tem coragem de fazer coisas piores à frente do Ministério da Casa Civil ou até mesmo

da Presidência da República? Deixo esta pergunta para a avaliação de cada um dos

Deputados.

A Ministra Dilma, hoje, em uma nota que está no jornal “Hoje em Dia”, admite o erro

em seu currículo e diz que irá apurar quem é o responsável, a fim de tomar as

providências cabíveis. E o mais interessante, Deputado Wander Borges, é o fato de

ela não conhecer seu currículo. Pediu a alguém que o fizesse, não leu, não sabia o

que estava escrito. Dizia que tinha mestrado e doutorado, mas, na verdade, não tem.

Deputado Wander Borges, ela, porém, irá apurar quem cometeu o erro e tomará as

providências cabíveis. Deixo, então, essa pergunta à Assembleia Legislativa.

Mas é outro o assunto principal que me traz à tribuna. Hoje pela manhã estive com

o Prefeito Márcio Lacerda, em audiência, e com o Presidente da BHTRANS, nosso

ex-colega de governo, Ramon, para tratarmos de um assunto que ainda choca a

muitos, mas que tem sido mais aceito à medida que vem sendo discutido e tratado na

imprensa: o uso da bicicleta como meio de transporte em Belo Horizonte. No período

das eleições municipais do ano passado, vim à tribuna para falar a esse respeito e fui

questionado nos quatro cantos da cidade, com as seguintes considerações: Belo

Horizonte tem relevo acidentado, não podemos usar a bicicleta como meio de

transporte etc.

Enfim, várias pessoas, inclusive alguns jornais, chegaram a colocar esta como uma

proposta mentirosa de campanha. Hoje, menos de um ano das eleições passadas, já

está comprovado que essa não é uma promessa, uma proposta daquelas muito

mentirosas, impossível de ser realizada.
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Estive hoje com o Prefeito, a quem eu havia solicitado uma audiência, e, aliás, ele

teve a ideia de chamar o Presidente da BHTRANS para discutirmos os projetos das

ciclovias que estão sendo feitos em Belo Horizonte. Existem alguns projetos que

estão em andamento e, segundo o Presidente da BHTRANS, Sr. Ramon, em um mês

eles estarão prontos, projetos que, na verdade, acabariam por estender por mais de

20km a malha cicloviária de Belo Horizonte. Nesses trechos há o que liga a região de

Venda Nova, da Avenida Vilarinho até a Lagoa da Pampulha; há o trecho que liga a

Avenida Saramenha, nos Bairros Tupi, Guarani, até a Estação São Gabriel do metrô;

há o trecho na região da Savassi, da Rua Professor Morais, passando pela Rua

Bernardo Monteiro, até a região hospitalar. Então, são pontos que permitem não só a

construção das ciclovias, mas também o fluxo permanente de bicicletas, e ainda a

utilização, Deputado Antônio Carlos Arantes, da bicicleta como meio de transporte

para pequenos deslocamentos em Belo Horizonte.

Precisamos encontrar soluções para amenizar o sofrimento de quem trafega,

transita pelas ruas de Belo Horizonte. Belo Horizonte, daqui a cinco, sete anos, estará

completamente estrangulada em virtude do número de veículos que aumenta a cada

dia e da total ausência de pistas preparadas para receber esse grande número de

veículos. Por conta disso, a bicicleta passa a ser, sim, um meio de transporte viável

para pequenos deslocamentos em Belo Horizonte.

Antes de prosseguir, concedo aparte ao Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, só para

complementar a sua fala. Atualmente, trafegam na Capital 400 mil veículos por dia. O

aumento expressivo do número de veículos colocados à disposição da sociedade

está fazendo com que Belo Horizonte também se torne uma cidade inviável do ponto

de vista de mobilidade. Outro detalhe a acrescentar é que temos 800 linhas

metropolitanas de ônibus.

Estamos acompanhando - aliás será objeto de uma audiência pública a se realizar

hoje, por nossa iniciativa e do Deputado Ademir Lucas - a discussão sobre os

terminais metropolitanos, a qual é extremamente interessante. Serão construídos em

Ibirité, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, Belo Horizonte, Sabará e outras

cidades. No final, haverá 11, o que dará condições de se pegar o ônibus de cidade a
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cidade, sem passar por esse hipercentro. Consequentemente, creio que são várias

alternativas alinhadas ao discurso de V. Exa. sobre a ciclovia, o uso da bicicleta, que

é saudável e pode, realmente, melhorar essa questão que se aproxima do caótico.

Num prazo muito curto, teremos um trânsito semelhante ao que há em São Paulo

hoje e também do Rio de Janeiro.

Então, é salutar essa discussão. Temos de avançar nessas questões, temos de

pensar coisas diferentes, com criatividade, mesmo que em determinado momento

alguns achem que seja uma loucura. Vou dar um exemplo: há algum tempo, na nossa

cidade começamos a castrar cães e gatos; enquanto em algumas cidades estamos

vendo a superpopulação de cães e gatos, com transmissão de leishmaniose e

leptospirose. Quer dizer, tem de haver alternativas para algumas coisas que

acontecem no nosso dia a dia. Quero parabenizá-lo pela fala.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares,

quero dizer-lhe que sou um grande adepto dessa sua iniciativa. Pude presenciar, pela

televisão, na sua campanha eleitoral, essa proposta. Creio que V. Exa. está coberto

de razão.

Dentro do raio da Avenida do Contorno, em todo o Centro de Belo Horizonte, no

mínimo 80% das ruas são viáveis para o ciclismo. Não tenham dúvida disso. Sem

contar que, além de tudo, isso traria mais saúde, pois as pessoas que andam de

bicicleta têm mais saúde.

Temos avenidas importantes como a do Contorno, a dos Andradas e a própria

Amazonas, que têm muito espaço. Se esse projeto for à frente - e deveria ir, pois tem

o nosso apoio -, seria uma grande conquista para Belo Horizonte porque realmente o

nosso trânsito está ficando insustentável.

Parabéns por voltar fortalecido nessa discussão tão importante.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço ao Deputado Antônio Carlos Arantes o

aparte, que engrandece meu pronunciamento.

Nessa audiência de hoje de manhã, com o Prefeito e com o Presidente da

BHTRANS, disse a eles que, há pouco mais de um mês, visitei o Rio de Janeiro para

conhecer um sistema que foi licitado e colocado em prática na gestão César Maia, na

gestão passada de um colega nosso do DEM do Rio de Janeiro. Eles licitaram,
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Deputado Doutor Viana, como já se faz em Paris e Barcelona, bicicletários. São

pontos onde temos 10 bicicletas estacionadas, que são, na verdade, alugadas ou

utilizadas pela população para fazer esses trajetos. O Rio de Janeiro, seguindo o

exemplo de grandes cidades do mundo, como Paris, Barcelona e outras tantas, licitou

e já colocou em prática, a princípio, um projeto-piloto no Bairro de Copacabana.

Agora está estendendo a Ipanema e ao Leblon. A intenção é, até o final do ano, levar

ao Centro da cidade.

É óbvio que o relevo do Rio de Janeiro é diferente do nosso. Mas isso não impede

que nós, belo-horizontinos, façamos da bicicleta um meio de transporte. Então,

propus ao Prefeito e ao Presidente da BHTRANS, que estava com ele, que criassem

um projeto-piloto para colocarmos esses bicicletários ligando a região da Savassi ao

Centro. Teríamos, assim, bicicletários espalhados pelo Centro da cidade e outros na

região da Savassi, para ver se isso funciona, para ver se a moda pega, para ver se o

belo-horizontino consegue quebrar o paradigma de que na nossa cidade não se

consegue trafegar de bicicleta.

Volto a afirmar: não quero, não gostaria, não peço, não reivindico que o cidadão

que mora em Venda Nova tenha que deslocar-se para o Centro da cidade de

bicicleta. Da mesma forma, não quero que o cidadão que mora na região Sul de Belo

Horizonte vá de bicicleta à Pampulha. Mas o cidadão que mora e trabalha na

Pampulha pode fazer seu trajeto de bicicleta em vez de fazê-lo de ônibus ou de carro.

O mesmo cidadão que mora na região Leste de Belo Horizonte, ali próximo à Avenida

dos Andradas, e trabalha no Centro da cidade pode fazer o trajeto de bicicleta. Da

mesma forma, quem trabalha e vive na Savassi e faz todo dia o trajeto Savassi-

Centro e Centro-Savassi. Essa é uma situação que precisamos mostrar ao belo-

horizontino.

Belo Horizonte precisa tornar-se uma cidade mais moderna, precisa voltar a ser

uma Capital-referência em todo o mundo. Belo Horizonte chegou a ser considerada,

no início da década de 90, uma das melhores Capitais, senão a melhor do País, para

se viver, mas vem, ano a ano, perdendo o posto para outras Capitais, por conta da

degradação e da péssima qualidade de vida que o cidadão belo-horizontino hoje tem

por causa do transporte público que ainda não é de qualidade, da situação da
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mobilidade urbana, do trânsito da nossa cidade. Enfim, precisamos achar soluções. A

bicicleta é, sim, uma forma de trabalharmos e melhorarmos a qualidade de vida do

belo-horizontino.

Além disso, conversamos a respeito do metrô da nossa cidade. O Prefeito tem

claramente na cabeça aquela que foi também a nossa proposta, abraçada na última

campanha em Belo Horizonte.

O metrô de Belo Horizonte só sairá do papel através de uma parceria com a

iniciativa privada. O Prefeito já levou ao governo federal a sua proposta. O governo

federal investiria R$1.500.000.000,00, e o governo estadual e as Prefeituras de Belo

Horizonte, Contagem e Betim financiariam R$800.000.000.000,00 em um prazo de 10

anos. A iniciativa privada entraria com R$1.200.000.000,00, para complementarmos a

Linha 1, que hoje está em funcionamento parcial, ligando a Estação Eldorado à

Estação Vilarinho, em Venda Nova, e fazermos funcionar a Linha 2, que vai do

Calafate ao Barreiro, e a Linha 3, tão aguardada por nós, que ligará a Savassi à

Pampulha.

Essa proposta, como disse o Prefeito, já foi levada ao governo federal. Agora

estamos aguardando que o governo federal se manifeste com celeridade porque

senão não haverá tempo hábil para que na Copa de 2014 tenhamos já o metrô

funcionando e se tornando o principal meio de transporte coletivo da população belo-

horizontina e, em 2014, de todos os que vierem visitar a nossa cidade por conta do

grande evento que estará acontecendo.

Sr. Presidente, vim a esta tribuna para falar dessa audiência que tive hoje com o

Prefeito e para dizer, mais uma vez, à população de Belo Horizonte que é possível

melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade, fazendo da bicicleta um meio de

transporte para pequenos trajetos, Deputado André Quintão. Tenho certeza de que V.

Exa., que já é um adepto da bicicleta, poderá sair de seu Bairro Santa Teresa para se

deslocar até o Centro da cidade; em vez de utilizar-se de carro ou de ônibus, fará de

bicicleta o trajeto. Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres pares.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, Sras.
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Deputadas, Srs. Deputados, professores e servidores desta Casa, amigos que nos

acompanham na galeria. Eu gostaria de saudar a caravana que veio de Patrocínio

com meu querido Vereador Humberto, Presidente da Câmara Municipal de

Patrocínio, o Bebé; o Delei, Presidente do PHF; a Marcilene, irmã Vereadora, muito

querida por mim; o Dr. Fernando; a Jacqueline, que nos acompanha hoje em nossos

trabalhos na Casa; e a todos vocês que muito honram e dignificam o nosso trabalho

com a sua presença. Muito obrigado.

Meu amigos que nos acompanham pela TV Assembleia, esse veículo de

comunicação que, sempre falo em meus pronunciamentos, tem uma importância

muito grande por ligar os cidadãos, que representamos, aos que representam o povo,

os parlamentares. Estou muito satisfeito por estar aqui hoje.

Nesse último final de semana participei de um encontro que reuniu quase 200 mil

jovens em Cachoeira Paulista, onde se encontra a sede da Comunidade Canção

Nova. Anualmente, temos ali um encontro chamado PHN, que reúne centenas e

milhares de jovens. Esse encontro traz uma proposta de motivação, de força, de

coragem, de restauração e, por que não dizer, de conversão da juventude no Brasil

em busca de um mundo novo.

A Canção Nova tem um lema muito bonito como missão: “Canção Nova, formando

homens novos para um mundo novo”. Realmente, vale a pena falar sobre isso na

Casa Legislativa, já que cerca de 40% dos jovens presentes em Cachoeira Paulista

eram de Minas Gerais. Dos quatro cantos de Minas Gerais, havia caravanas e mais

caravanas de jovens que saíram das suas cidades para vivenciarem esse momento,

não só um encontro de fé e de renovação, mas também de consciência da

importância do papel da juventude como protagonista na construção de uma

sociedade nova, mais justa, mais fraterna e em paz. Realmente, uma comunidade

onde se pode viver com mais dignidade, que levanta a bandeira da defesa da vida e

do compromisso do jovem com os valores, com os princípios e com a família. Foi um

grande espetáculo.

Concedo aparte ao Deputado Delvito Alves. Se for olhar pela sua filha, que nos

acompanha em tantos e tantos encontros, ele deve ter tido notícia desse nosso

acontecimento do PHN.
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O Deputado Delvito Alves (em aparte) - Sem dúvida alguma, Deputado Eros

Biondini. Quero apenas destacar o importante trabalho que V. Exa. tem feito junto à

juventude de Minas Gerais. Temos percorrido várias cidades deste imenso Estado, e,

por onde passamos, a marca Eros Biondini está presente. A marca da solidariedade,

da amizade e do companheirismo. V. Exa. é uma marca que está registrada, e não

temos dúvida de que isso o acompanhará por muito e muito tempo.

Essa é uma defesa extremamente importante da juventude, sobretudo a de Minas

Gerais. Como V. Exa. bem disse, minha filha faz parte do movimento carismático. V.

Exa. esteve recentemente em minha região, Unaí, onde deixou uma das melhores

imagens. Deixou os jovens da nossa cidade e região inteiramente entusiasmados,

sobretudo com a sua presença e com a sua forma amiga e companheira no trato com

os jovens do nosso Estado. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Eros Biondini - Agradeço ao Deputado Delvito Alves. Estaremos em

Unaí no dia 19 de setembro para mais um encontro.

Concedo aparte ao meu querido Deputado Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Eros

Biondini. Devo dizer mais uma vez e publicamente - já tive oportunidade de enviar a

V. Exa. uma mensagem do meu coração para o coração do querido amigo - que V.

Exa. é um homem iluminado por Deus. É um peregrino que, com humildade, tem

levado a milhares e milhares de lares, não somente de Minas, mas também de todo o

Brasil, essa figura simpática e carismática que hoje, sem dúvida alguma, é a maior

referência dentro da Canção Nova.

Tenho acompanhado V. Exa. não somente aqui no Parlamento, como lá na Canção

Nova, e hoje, certamente, V. Exa. é esse elo extraordinário entre a juventude e a

população que crê em Deus, em sua unidade plena, onipotente e onipresente. V. Exa.

tem sido esse esteio extraordinário para a família, a célula “mater” da sociedade.

Pude assistir a V. Exa. nesse último sábado, juntamente com meus filhos e a

Dalvinha, minha esposa, e confesso que ficamos emocionados pela presença

marcante e principalmente pela sua forma de conduzir todos os trabalhos do PHN de

que pudemos participar.

Quero somente agradecer a Deus por ter V. Exa. entre nós, no meio do Parlamento
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mineiro, com a sua dádiva, com o seu coração, e, principalmente, por ser essa

pessoa que hoje não é somente do Parlamento, mas de toda a Igreja e de todo o

povo. Peço a Deus que abençoe o seu trabalho nessa luta de peregrino. Tenha a

certeza de que sempre vamos torcer juntos para que não somente a juventude, mas

também o povo de Deus, no dia a dia, veja essa fé inabalável que V. Exa. tem

pregado por todos os cantos. Parabéns.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Realmente,

aquela juventude emocionava qualquer pessoa que ali estava e também que

acompanhava de casa, já que o evento foi transmitido por um sistema inteiro de

comunicação.

Vendo aquela juventude de quase 60 mil jovens mineiros, Vereadora Marcilene,

fiquei emocionado e torcendo muito para que estivesse presente conosco o nosso

Governador Aécio Neves.

Fomos até recebidos pelo Governador desse Estado, mas digo que a identidade

dele com a juventude não se compara à de Aécio Neves. Sei que, quando estiver, se

Deus quiser, na Presidência da República, o Governador Aécio Neves priorizará o

trabalho com a juventude. Não tenho dúvida de que a identidade maior da juventude

mineira e brasileira com representantes do Executivo se dá justamente em relação ao

nosso Governador.

Caros Deputados, esse encontro do PHN, um encontro de formação jovem, não

congregou apenas jovens habituados à caminhada. A proposta do PHN é justamente

o que a sigla diz: “por hoje não”. Ou seja, trata-se de uma busca para repensar

valores e comportamentos. Ali também se encontravam muitos jovens que tinham

apenas o desejo de se verem livres das drogas, muitos jovens que queriam buscar

um sentido novo para suas vidas. No ano passado, levei para esse encontro, anotado

em vários papeizinhos, pedidos de mães desesperadas: pediam que fizéssemos algo

por seus filhos que usavam drogas. Neste ano não precisei levar no papel alguns

daqueles pedidos; levei pessoalmente jovens que, passado este ano, já estão na

caminhada, estão realmente querendo construir uma postura diferente. Isso

emocionou a todos.

Sr. Presidente, Deputado Weliton Prado, V. Exa. também é uma liderança jovem no
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nosso Estado, por que não dizê-lo? Estamos batalhando para que Belo Horizonte,

que será justamente uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, seja também a

sede da jornada Mundial da Juventude. Acompanho essa jornada efetivamente desde

2000, ano em que ela aconteceu em Roma, no Jubileu da Juventude, com o Papa

João Paulo II. Nesse ano estiveram reunidos mais de 2 milhões de jovens na

Universidade Tor Vergata. Eles ouviam aquela voz de motivação, de impulsão, para

voltarem a seus países, a seus Estados, a suas cidades e serem “aquecedores”,

serem chamas vivas a fim de incendiar com amor, com justiça, com paz os corações

das pessoas.

O que aconteceu? Ao estar, no ano passado, em Roma, no Vaticano, encontrei-me

com o padre responsável pela juventude e, consequentemente, pela Jornada

Mundial. Ele me disse que em 2014 o Brasil seria a sede do evento, já que em 2000 o

encontro aconteceu em Roma. O encontro seguinte ao de 2000 ocorreu em Toronto,

no Canadá; em seguida, em Colônia, na Alemanha, e depois em Sidney, na Austrália.

Em 2011 será realizado em Madri, na Espanha, e, em 2014, no Brasil. Belo Horizonte

é uma das duas Capitais que provavelmente irão sediar a Jornada Mundial da

Juventude, dependendo, claro, de todo um dossiê de possibilidades, como,

principalmente, infraestrutura aeroportuária, hoteleira e condições para comportar

quase 1 milhão de jovens que estarão aqui, se esta Capital for a escolhida.

Essa jornada tem uma característica muito peculiar, Deputado João Leite: apesar

de ter sido idealizada pelo Papa João Paulo II - estive lá no ano do auge desse

encontro -, além de quase todos os países serem representados nesse encontro, que

acontece periodicamente, ela conta com a presença de quase todas as igrejas

cristãs, que unem suas mãos e seus corações num grande grito por um mundo

melhor, assumindo uma postura de protagonistas da construção de um mundo

melhor. Sempre me lembro de uma passagem da Sagrada Escritura: o profeta subia

a montanha tantas e tantas vezes para pedir a Deus que abençoasse o seu povo, que

estava, muitas vezes, perdido lá em baixo, no vale, na planície. E Deus lhe dizia:

“Seja você a bênção para o seu povo”. Ou seja, se você quer uma bênção, seja você

mesmo essa bênção para a transformação do seu povo.

Reuniram-se ali, em 2000, milhões de jovens; depois, a reunião aconteceu em
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Toronto; em Colônia, em seguida, na Alemanha; em Sidney, na Austrália, no ano

passado; em 2011, em Madri; e, em 2014, chegará a vez do Brasil. E Belo Horizonte

foi lançada oficialmente como pré-candidata na Torcida de Deus, no dia de “Corpus

Christi”, pelo nosso querido Arcebispo D. Walmor. Ao final do ano, logo que voltei de

Roma, com a notícia, recebida do padre responsável por essa jornada, de que

teremos uma comissão composta até por pastores e outras pessoas que lidam com a

juventude em todo o mundo, apresentamos aqui um requerimento, assinado pela

maioria dos Deputados, de que o Governador manifestasse seu total apoio a essa

ideia, o que aconteceu imediatamente. Levamos o assunto ao Palácio da Liberdade,

e nosso Governador Aécio Neves foi, como sempre, muito solícito e disponível e, com

sua boa vontade e visão de águia, que enxerga além, assinou o documento e nos

entregou uma carta falando de seu total apoio a que a Jornada Mundial da Juventude

se realize em Belo Horizonte.

Ao lançar oficialmente a nossa cidade como pré-candidata, Deputado André

Quintão, D. Walmor se reuniu com o Prefeito Márcio Lacerda e com o Governador

Aécio Neves, que selaram um pacto para que montemos um dossiê para mostrar que

Belo Horizonte é a cidade ideal, superando mesmo o Rio de Janeiro - que seria a

segunda opção -, para sediar a Jornada Mundial da Juventude. Dou, então, essa

notícia, convocando os jovens mineiros à participação, até porque, quando a Jornada

acontece em uma Capital, todo o Estado é mobilizado. Aproveitando a infraestrutura

que já teremos para a Copa do Mundo, Belo Horizonte será a cidade ideal para a

realização desse evento. Além do dossiê em que comprovaremos que temos totais

condições de receber 1 milhão de jovens vindos de todos os continentes, queremos

mostrar também a boa acolhida do povo mineiro. Queremos também que, com a pré-

Jornada, que acontece na periferia da Capital e mesmo no interior, o mundo inteiro

conheça as riquezas de Minas Gerais, o que certamente implicará geração de

emprego e renda, também com patrocínio. Com certeza, vamos receber muitos

jovens de outras nacionalidades e vamo-nos capacitar para isso. Assim como nos

vamos capacitar para a Copa do Mundo e certamente aproveitaremos ao máximo

esse momento para desenvolver o nosso Estado, também vamo-nos capacitar para

receber a Jornada Mundial da Juventude.
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Começa agora, portanto, um grande movimento pró-Jornada em Belo Horizonte. Já

temos um movimento que se chama “BH na Jornada”; agora teremos a Jornada em

BH. Mas esse é um trabalho de todos os mineiros, de todas as famílias, de todos os

segmentos, dos governantes, dos representantes e, sobretudo, da juventude, que se

espalha por todas as regiões da nossa querida Minas Gerais - Norte, Sul, Leste e

Oeste. Tenho convicção de que teremos à frente de tudo isso, contemplando a

Jornada Mundial da Juventude, o nosso Governador Aécio Neves, para a nossa

alegria. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto hoje a esta

tribuna justamente porque ontem à noite não nos foi dada a oportunidade para

declaração de voto contrário à criação da agência reguladora ou homologadora do

sistema de água e esgoto em nosso Estado. Votamos contra, Presidente, por

convicção.

Queria dizer ontem que, quando esse processo neoliberal foi instalado no Brasil

pelo PSDB no início do governo Fernando Henrique e se venderam todas as nossas

empresas públicas que davam lucro, eram saudáveis e tinham possibilidade de

continuar dando lucro por muitos anos, como telefonia, energia elétrica e sistema de

saneamento, já éramos contra. Quando deparamos com aquela negociação feita e

venderam 33% das ações da Cemig - número dado na época -, os detentores desses

33% passaram a ser donos da Cemig.

Mas o mais grave, até então, não era isso. Tentaram criar, na época, uma agência

reguladora do sistema de energia elétrica no País, cujo objetivo era garantir a esse

capital de 33% investido na Cemig a certeza e a garantia de que teriam sempre uma

boa rentabilidade nos seus negócios. E fomos nós, do PMDB, com o PT da época,

que não permitimos que o Sr. Walfrido dos Mares Guia criasse essa agência. Nós já

levantávamos essas dúvidas de que era apenas para dar a garantia de capital, dos

negócios, dos dividendos desses investidores.

Naquele período, conseguimos impedir a criação da agência, porque o modelo de

agência instalado no País sempre deixou dúvida desde sua criação pelo governo

federal. Se pegarmos todas as agências que conhecemos hoje - Anatel, Anac, MTT,
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MP -, todas têm dificuldades porque só trabalham na lógica do capital e do investidor,

nunca na lógica do País e do consumidor. É o caso dessa agência que, praticamente,

já se criou em Minas Gerais, pois votaremos em 2º turno. Trata-se de uma agência

para dar aumento. Queria falar isso ontem, até para contestar alguns Deputados que

tiveram oportunidade de se manifestar e nos impediram. Foi uma manobra

regimental, que entendemos, mas eles sabiam que haveria contestação, pois quem

falou ontem sobre o voto criticou quem esteve aqui no Plenário, neste microfone,

fazendo suas ponderações.

Votei e votarei contra qualquer tipo de agência que for instalada ou que se tentar

criar no nosso Estado. Não concordo, considero um equívoco do governo federal,

isso é resquício do neoliberalismo que, infelizmente, o PT também abraçou.

Infelizmente. A agência, da forma como é concebida, não traz nenhum benefício para

o usuário. E desafio qualquer Deputado a me mostrar o contrário. Vejam as agências

de Minas. Criamos aqui recentemente uma agência reguladora da Região

Metropolitana, que já nasceu capenga, apenas criou emprego. O próprio Prefeito de

Belo Horizonte viu que ela não iria funcionar, e, quando aprovamos aqui, mostrei que,

na prática, não iria funcionar porque os Municípios que compõem a Região

Metropolitana não estão obrigados a vincular-se à agência metropolitana. Queriam

criar uma dificuldade para os Municípios que fazem divisa com Belo Horizonte,

colocando-os nas mesmas condições de Iguatama, que está a 100km da Capital. Não

é a mesma coisa.

Então, queremos fazer as coisas para que funcionem. Até penso que uma situação

de agência metropolitana ou agência reguladora não funciona. Existem Plambel,

Grambel etc., e nada funcionou. Não funciona porque elas trabalham na lógica das

pessoas, não na lógica do Município. É por isso que somos contra a agência, porque

vai funcionar na lógica dos investidores, não na do consumidor.

Tanto que não foi permitido que inseríssemos um representante do contribuinte, do

consumidor, no conselho da agência. Eles sabem, e nós sabemos, e quem disse isso

foi o Presidente da Copasa. Não sei se por infelicidade, inocência ou outra coisa, até

para adiantar o que acontecerá, na semana passada ele disse a toda a imprensa de

Minas que tinha urgência. Tanto que o projeto estava tramitando em regime de



____________________________________________________________________________
724

urgência, e solicitamos - foi uma solicitação minha - ao Líder do Governo e ao

Presidente da Assembleia que ele não tramitasse em regime de urgência. O

Presidente da Copasa disse que ele precisava de urgência na criação da agência

para aumentar as taxas de água e esgoto. Foi ele quem disse isso. O Deputado

Weliton Prado, eu ou outro Deputado não dissemos que não haveria aumento, que

não era esse o objetivo principal da agência reguladora. Na verdade, ela só serve

para isso. O sistema que a agência reguladora está gerando criou um cabide de

empregos. Uma agência reguladora não precisa de 25 funcionários. Para quê? Para

dar aumento? Que o aumento seja dado pelo Presidente ou Diretor dessa agência;

ele é que terá o poder de aumentar e homologar esse aumento, de discutir a planilha

da Copasa. O consumidor, o cidadão comum não terá esse direito. Será algo interno.

A Copasa precisa ter reajuste de tarifa? Claro que sim. Qualquer empresa tem de

adequar-se à economia, que muda. Achamos que não há mudança, que estamos

vivendo a inflação zero, mas alguns insumos têm uma variação muito grande de

preço. Antigamente, variavam pelo dólar. O dólar subia, o insumo ia lá em cima, e

aumentava o preço da água. Depois o dólar caía quase 50%, e o preço da água não

baixava. Falavam que havia outros insumos, que a energia elétrica e outros itens

tinham subido de preço, a mão de obra, e por aí afora.

Não sou contra os reajustes do serviço tarifário, e seria uma hipocrisia da nossa

parte se nos manifestássemos contra. O que me assusta - é isto que estamos

denunciando - é que a agência está sendo instalada para dar o aumento e beneficiar

o capital externo investido na Copasa. A Copasa abriu seu capital a uns poucos

acionistas. Falam que são muitos, mas são poucos, porque foi vendido num pacote,

no leilão fechado da Copasa, para poucos investidores. Esses poucos investidores

necessitam urgentemente de ter seu retorno. O que é mais grave, Deputado Weliton

Prado, é que temos informações de que existe um compromisso da Copasa com os

investidores de retornar o capital investido em sete anos, enquanto, na normalidade

do mercado, tem de ser pelo menos em 20 anos.

Falei aquilo, e algumas pessoas disseram que o aumento será de 9%. O próprio

Deputado Weliton Prado bateu muito nisso. Fiz uma outra projeção pela análise da

agência. A Copasa terá de pagar uma taxa à agência, o que está errado, pois não
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pode ser taxa, tem de ser contribuição ou imposto. Isso é inconstitucional, ilegal,

imoral, mas, porque são dois órgãos do governo, ninguém questionará. Espero que o

Ministério Público faça esse questionamento, porque certamente a taxa que as

empresas terão de pagar à agência será embutida no preço. Vocês acham que a

Copasa pagará a taxa, que é cara? Fiz rapidamente as contas ontem e cheguei à

conclusão de que eles devem pagar de taxa, por mês, mais ou menos

R$15.000.000,00. É cara, mas têm de manter o “staff”: 25 funcionários aos quais dar

aumento. Esse aumento é importante.

Essa é a nossa preocupação com a criação da Agência. São essas as denúncias

que estamos antecipando e que queremos que fiquem registradas nesta Casa.

Quanto ao aumento mínimo da Copasa para este resto de ano, espero que até

janeiro de 2010, quando começa o pagamento das taxas - aliás, estou em dúvida se

se inicia no dia 1º ou no dia 31 de janeiro... Como ele será cobrado? No dia 31 de

dezembro do ano anterior levantam-se todas as economias, que são as ligações de

água, e a Agência Reguladora determinará quanto a Copasa terá de repassar-lhe

para a sua manutenção. Agora, não poderia ser sobre taxa. Na verdade, teria de ser

contribuição, nomeando-a como imposto, pois a agência tem de sobreviver e - aí ficou

a discussão, principalmente da base do governo, que não quis levantar - será

estritamente uma agência reguladora da Copasa. Para quem tem dificuldade de

entender, Saae é um sistema de abastecimento idêntico à Copasa. Os Municípios

têm um sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário tão funcional

quanto a Copasa. Então, a Agência Reguladora é da Copasa. Não adianta dizer que

não. Que agência e Saae regularão? Qual é a empresa pública que faz esgotamento

sanitário e fornece água? Que agência eles regularão? A Copasa, pois as agências

que estão hoje nas mãos das prefeituras não se sujeitarão às normas dessa agência,

que, aliás, ninguém sabe qual é. Começarão a criar dificuldades para que o

Município, dentro de prazo muito curto, faça o que a Copasa fez, ou seja, venda a sua

participação no empreendimento. É isso o que acontecerá.

O jogo teria de ser claro. Se o objetivo é esse, precisam ser claros. Hoje dizem que

a Copasa precisa do capital externo e de sócios estratégicos. É necessário que sejam

claros e digam se precisam de sócios estratégicos, de capacitação de recursos no
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mercado. Como disse, o jogo tem de ser claro. Todavia, está sendo embutido em

normas e regras. Sabemos disso, mas nos omitimos. Por isso, fiz questão de

pronunciar-me ontem. Estou fazendo a minha declaração de voto dizendo que votei

contrariamente. Fui o único Deputado desta Casa a votar contrariamente à

verticalização da Cemig por questão de princípio, por causa de uma regulamentação.

Além disso, votei contra por causa de uma discussão nossa no mandato do

Governador Itamar Franco, que não permitiu a desverticalização da Cemig. Depois

acharam melhor desverticalizá-la, pois assim poderiam distribuir os lucros, os

dividendos, as receitas e os bons negócios.

Por isso, fazemos essa análise. Quando votarmos aqui a transformação da

Codemig numa empresa pura e simplesmente pública, podem ter certeza absoluta de

que é a preparação para a abertura do seu capital. O governo precisa de recursos -

aliás, até entendo as dificuldades - para investir no Mineirão. Fala-se em PPP. Dentro

das normas e regras que criamos, PPP não funciona se não contar com o dinheiro

público e a garantia do dinheiro público. Então, não haverá investimento. Quem

investirá na reforma do Mineirão, que custará aproximadamente

R$1.000.000.000,00? Qual será a contrapartida? Aí o investidor será sócio da

Codemig, ou seja, porá o dinheiro na Codemig, que fará as reformas do Mineirão, e

participará das gordas distribuições dos dividendos. Por isso é que é preciso retirar os

sócios que estão lá, que, aliás, são até muito significativos, Deputado Ivair Nogueira,

ou seja, 0,003%, 0,004%. Se formos analisar esse percentual, acreditaremos que não

significa praticamente nada, mas significa. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o

valor da Codemig, que tem um patrimônio subterrâneo e não sabe mensurá-lo. Na

verdade, trata-se dos minérios mais nobres do mundo.

Portanto, estou aproveitando para fazer, juntamente com a denúncia relativa à

Agência Reguladora, essa outra denúncia, a fim de deixar clara essa discussão. Se o

governo tem interesse em privatizar a Codemig - aliás, ele pode agir de forma um

pouco diferente de como agiu em relação à Copasa e à Cemig, que escondem os

números e dizem que o poder público continua tendo 51% das ações. Na Codemig,

podem vender os 100% do controle estatal, pois não temos uma legislação que o

proíba, a não ser que a votemos.
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Sr. Presidente, discutimos algumas condições dessa Agência, que é tão importante

para Minas Gerais e que tem sido tão bem-concebida, por meio de oito substitutivos

apresentados nesta Casa e por meio da mudança de seu nome por três vezes.

Todavia, no momento de votá-la, já em 2º turno, chega uma emenda do governo

propondo aumento de salário para aqueles que ainda assumirão essa Agência

Reguladora. É fácil perceber como a entidade foi muito bem-estudada e bem-

articulada; afinal, recebeu oito substitutivos, mudou de nome por três vezes e ainda,

de última hora, recebeu uma emenda do governo do Estado que prevê aumento de

salário para as pessoas que nela trabalharão, além de ter havido a criação de

gratificações, que deverão ser boas. Essa Agência dará muito lucro, porque não

haverá serviço e sua renda será muito grande. Deve haver muita gente de olho nessa

distribuição de vantagens, o que explica tantas mudanças antes da instalação.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente Deputado Weliton Prado, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, antes de entrar no assunto principal que me traz à

tribuna, quero dizer que concordo com o Deputado Antônio Júlio. Votei

contrariamente à criação da Agência, que não é reguladora de saneamento, mas

reajustadora da tarifa de água e esgoto em Minas Gerais. Os cargos dessa Agência

devem ser de “tarifador geral” e de “auxiliar de tarifação”, porque ela se incumbirá do

aumento da tarifa de água e de esgoto no Estado. Queríamos debater a criação de

uma agência que, de fato, tratasse da política de saneamento, que fomentasse os

consórcios intermunicipais, que representasse uma ação interligada junto aos comitês

de bacia, que tratasse da coleta e da destinação final do resíduo sólido e das águas

pluviais, que pensasse o saneamento em seu conjunto no Estado, e não

simplesmente que objetivasse cumprir a formalidade preliminar dos reajustes que a

Copasa pretende realizar.

Não farei demagogia dizendo que a tarifa tem de ficar congelada pela vida inteira.

Sabemos que, às vezes, há necessidade de uma revisão de custo, mas tudo tem de

ser feito com transparência, com a participação de um conselho de contribuintes,

mediante a realização de audiências públicas específicas e mediante a oitiva do
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contraditório. Propusemos vários instrumentos de democratização e maior

transparência por parte da Agência, até mesmo em relação à sua própria

abrangência, mas, infelizmente, nada foi acolhido, razão pela qual votamos

contrariamente à sua criação. É bom que a população de Minas Gerais saiba que o

PT, que o PCdoB e que alguns parlamentares, como o Deputado Antônio Júlio,

votaram contrariamente a essa proposta pelos motivos já enumerados.

Esperamos que esses aumentos, pelos quais a Copasa anseia tanto, não cheguem

tão breve ao bolso do nosso sofrido contribuinte, evitando, por exemplo, o que ocorre

como a parceria público-privada da MG-050, que visa a uma importante ligação, que

se inicia em Belo Horizonte, passando pela região de Juatuba, Azurita, Itaúna,

Divinópolis, Formiga, Capitólio, Piumhi, Passos e São Sebastião do Paraíso. Essa

estrada já estava pronta e com relativamente boa manutenção. Fizeram uma PPP, e

o cidadão está cansado de pagar pedágio, no valor de R$3,50 por trecho. Trata-se de

cinco ou seis trechos num percurso de menos de 400km, sem nenhuma obra de

ampliação e de duplicação. A obra realizada nessa MG-050 foi a construção de

casas, que, por sinal, ficaram muito bonitas, com o intuito da cobrança do pedágio.

Com isso ninguém passa sem pagá-lo. Essas foram as obras realizadas na MG-050.

Trata-se de uma rodovia que tem um pedágio desse valor, porém não há sequer

uma pista dupla. Quando se acompanha um caminhão naquela estrada, que pela

topografia tem muitas curvas, tem-se que ir seguindo a lei, obviamente, com

prudência e reduzindo a velocidade durante um bom tempo. Sinceramente, essa

redução precisava ser do pedágio! Tem-se o tempo de viagem prolongado, e não há

benfeitoria relevante que compense esse valor. A BR-381, que é duplicada, do

governo Lula, tem um pedágio de R$1,10. Como o cidadão pode entender que em um

trecho de uma estrada ele paga R$3,50 de pedágio e em outro paga R$1,10?

Gostaria que alguém da base do governo viesse aqui e explicasse porque em uma

rodovia federal, onde o processo foi coordenado pelo governo Lula, o cidadão paga

R$1,10 de pedágio, enquanto que na MG-050, ele paga R$3,50. Essa é a pergunta

que fica no ar, e espero que seja respondida.

Venho aqui falar também das estradas do querido Vale do Jequinhonha,

particularmente do Médio Jequitinhonha. O Presidente Juscelino Kubitscheck,
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saudoso líder mineiro, foi visionário ao projetar uma ligação rodoviária de Diamantina

até Salto da Divisa e a divisa com o Sul da Bahia, chamada Rota do Descobrimento,

exatamente a ligação responsável pela ocupação do Estado vinda do Nordeste. Com

essa ligação tão importante, mais uma vez ele demonstrou que pensa no futuro. Bons

e curtos trechos dessa estrada ainda hoje, mais de 50 anos depois, precisam ser

asfaltados. Trata-se de uma estrada de importância estratégica, econômica, histórica,

cultural, boa parte à beira do nosso querido Rio Jequitinhonha, de tantas histórias,

mas que também precisa ser revitalizado, que inspirou a cultura, a economia e a

povoação dessa região. O sonho de JK não foi concluído. E é por esse sonho não

concluído que venho aqui fazer meu pronunciamento.

Há pequenos trechos entre Jacinto, Almenara e Salto da Divisa, lá na divisa com o

Sul da Bahia, que precisam ser concluídos. Há um pequeno trecho de 12km de Minas

Novas a Chapada do Norte, mas 8km já estão asfaltados. Ou seja, são 12km ligando

Minas Novas, história viva do povoamento e ocupação do Estado de Minas Gerais, à

Chapada do Norte, referência dos quilombos, dos afrodescendentes, da cultura do

Estado de Minas Gerais. Também, nessa extensão, existem 22km entre a Chapada

do Norte e a nossa querida Berilo, tão bem governada pelo Prefeito Lázaro, que

precisam ser concluídos - trecho importante para a região - e entre a sede do

Município de Berilo e a nossa querida Virgem da Lapa, hoje com seus destinos

conduzidos exemplarmente pelo meu amigo Dim Martins. Todos esses trechos

precisam ser concluídos, pois são importantes do ponto de vista do direito ao

deslocamento das pessoas que moram ali, bem como do ponto de vista econômico,

do transporte escolar, da garantia à saúde e do escoamento da produção. Não se

desenvolve um Vale tão sofrido, mas com tantas potencialidades, sem essa ligação

asfáltica tão importante. Além desse trecho, podemos avançar no que se refere a

outro tão importante quanto ele.

Por meio do Proacesso, temos hoje a ligação de Leme do Prado e José Gonçalves

de Minas, mas poderíamos complementar o trecho de Igicatu até Virgem da Lapa, o

chamado “link” faltante. Próximo dali, a exatamente 7km de Igicatu, perto de Berilo e

particularmente do Distrito de Lelivéldia, está Irapé, que tem importância econômica,

que é alardeada aos quatro cantos e ventos, que tanta promessa trouxe. O fato é que
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não temos asfaltamento até Irapé. Poucos sabem disso. Faltam aproximadamente

7km, 10km para que o asfalto chegue até lá. Estamos constituindo um circuito cultural

e turístico em Irapé. É importante aproveitar não apenas as potencialidades

econômicas e energéticas geradas por Irapé, mas naquele lago, naquela região tão

bela também há potencial turístico e cultural.

Já fiz uma reivindicação aos órgãos do governo estadual. Por que não discutirmos,

na utilização desses recursos que a Assembleia está autorizando junto ao Banco

Mundial e ao Banco do Brasil, esses empréstimos? Aliás, a Oposição votou

favoravelmente porque concorda com ligação asfáltica em todos os Municípios.

Então, por que não concluir esse trecho de forma a beneficiar Irapé, Lelivéldia,

chegando até Virgem da Lapa, com possibilidade de asfaltar Diamantina até a divisa

com o Sul da Bahia?

Juntamente a um grupo coordenado pelos Prefeitos Dim e Lázaro, de Virgem da

Lapa e Berilo, respectivamente, estivemos com a Ministra Dilma Rousseff, com vistas

à inclusão do trecho da BR-367 no PAC. Reafirmamos essa posição com o Diretor do

DNIT na região e aqui em Belo Horizonte e reiteramos ao Governador Aécio Neves e

ao Vice-Governador Anastasia que incluam esse importante trecho de Igicatu até

Virgem da Lapa como “link” faltante. Trata-se de 40km com toda uma infraestrutura

pronta. Isso é, pois, perfeitamente possível. Quem sabe é um sonho maior concluir o

trecho de Grão-Mogol até a divisa da MG-114. Se queremos levar produção às

oleaginosas, se queremos alimentar a indústria do biodiesel em Montes Claros, não

precisamos imaginar nem podemos conceber um transporte que passe por Araçuaí,

Rubelita, Salinas, dando uma verdadeira volta pela BR-251. Por que não passar por

dentro, em Irapé, chegando a Grão-Mogol, encurtando em mais de 120km o caminho

até Montes Claros?

Estamos aqui querendo concluir esse sonho de JK, a BR-367, para beneficiar Minas

Novas, Chapada do Norte, Berilo, Virgem da Lapa, Grão-Mogol. E por que não as

cidades próximas como Francisco Badaró, Jenipapo de Minas, Araçuaí, integrando o

Proacesso com o PAC?

Concedo aparte ao Deputado Arlen Santiago, grande conhecedor da região.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Parabéns, Deputado, por essa apologia



____________________________________________________________________________
731

ao trabalho de Juscelino Kubitschek, que, com sua ética, criou a Sudene deixando

Diamantina de fora, para não dizerem que estava legislando em causa própria,

apesar daquela universidade federal. Posso ir além do que disse V. Exa.

Hoje podemos comparar porque temos um outro mineiro chamado Aécio Neves,

que conseguiu ver essa questão observada por Juscelino Kubitschek e Arthur

Bernardes, outro mineiro da Zona da Mata, que falou que governar era abrir estradas.

O Aécio Neves teve a coragem, no início do seu governo, de querer levar pelo menos

asfalto a todos os Municípios que não tinham esse benefício. E isso está sendo feito,

exceto nos locais onde existem estradas federais que não foram concedidas pelo

governo federal, como no caso de Jacinto e Salto da Divisa. Em relação aos Links

Faltantes, o Governador já mandou fazer os projetos. Mas, sem sombra de dúvidas,

mesmo que um homem seja da estatura moral de JK, como é Aécio Neves, não

conseguirá fazer tudo. As 224 cidades já são um repto nunca antes feito em qualquer

Estado do Brasil. Então concordo com o senhor. Ontem estivemos com o Presidente

em exercício, o querido mineiro José Alencar, para resolver problemas de estradas

federais.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Arlen Santiago. Esta é uma

bandeira suprapartidária. Queremos que o governo federal faça sua parte, por isso

entregamos esse documento à Ministra Dilma. Uma das alternativas é justamente

esta: a conclusão do asfalto de Minas Novas a Chapada do Norte e a ligação de

Chapada a Berilo e a de Berilo a Virgem da Lapa. Existe este outro trecho, que

também tem sua importância, porque significa o asfaltamento até Irapé. Faço um

apelo também à nossa Cemig para que ela, com tantos bilhões de lucros, separe uma

pequena parte para investir em Irapé, para fazer essa ligação asfáltica de Ijicatu a

Lelivéldia, e que o Estado possa incluir o trecho de Lelivéldia a Virgem da Lapa, numa

parceria entre todos os níveis de governo, a ligação entre a sede de Berilo e

Lelivéldia. Sempre digo, pelo amor, pelo carinho e pela nossa atuação política

reconhecida no Vale do Jequitinhonha, que o Vale do Jequitinhonha tem

potencialidades. Não queremos simplesmente políticas sociais, por mais importantes

que sejam, porque, se não for garantida a alimentação, o acesso à educação, a

elevação do capital humano, a elevação de média de escolaridade, um investimento
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em ciência e tecnologia na agricultura familiar, uma região não desenvolve. A

logística, as ligações asfálticas são importantes.

Nós, da Oposição, estamos votando, criando todas as condições para o governo do

Estado arrecadar recursos, inclusive por empréstimos, e sabemos que o governo

estadual está analisando a reivindicação dos Prefeitos. Peço também aos

representantes do DNIT e dos órgãos federais, porque as demandas do Vale do

Jequitinhonha não podem ser objeto de disputa partidária ou de transferência de

responsabilidade. O governo federal e o governo do Estado têm de fazer a sua parte.

Se todos os níveis de governo fizerem a sua parte, ganha o povo do Vale do

Jequitinhonha. A Assembleia já fez a sua parte, aprovou o Proacesso e o Plano

Plurianual de Ação Governamental. Poucos falam, mas a Assembleia Legislativa é

parceira na realização do Proacesso, porque votou e garantiu o recurso.

Sem a Assembleia, telespectadores da TV Assembleia, o asfalto não chegaria a

seus Municípios. A Oposição ajudou muito o governo a fazer o Proacesso. Agora

vimos aqui, humildemente, solicitar a conclusão do sonho de JK, ligando Diamantina

até a divisa do Sul da Bahia. Pode ser um importante fator de desenvolvimento

econômico.

Termino agradecendo ao Presidente Weliton Prado. Mais uma vez, Presidente,

parabenizo-o, com a Bancada PT, PCdoB, demais Deputados, os que votaram contra

a agência reajustadora de água e esgoto de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.198 a 4.203/2009,

da Comissão de Direitos Humanos, e 4.204/2009, 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 do Trabalho - aprovação, na 2ª Reunião

Extraordinária, em 7/7/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.062/2009, do Deputado Deiró

Marra, 3.175/2009, do Deputado Fábio Avelar, 3.234/2009, do Deputado Djalma

Diniz, 3.320/2009, do Deputado Walter Tosta, 3.349/2009, do Deputado Antônio Júlio,

3.358 e 3.360/2009, do Deputado Dinis Pinheiro, 3.380/2009, do Deputado Dimas

Fabiano, 3.385/2009, do Deputado Almir Paraca, 3.388/2009, do Deputado Antônio

Júlio, e 3.390/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos nºs

4.074/2009, do Deputado Doutor Viana, 4.092/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 4.110 e 4.111/2009, do Deputado Weliton Prado, 4.119/2009, do Deputado

Jayro Lessa, e 4.130/2009, do Deputado Wander Borges; de Transporte - aprovação,

na 12ª Reunião Ordinária, em 7/7/2009, dos Projetos de Lei nºs 551/2007, do

Deputado Dimas Fabiano, 1.432/2007 e 2.478/2008, este com a Emenda nº 1, do

Deputado Arlen Santiago, 2.480/2008 com a Emenda nº 1, do Deputado Dinis

Pinheiro, 3.001/2009, do Deputado Arlen Santiago, 3.050 e 3.051/2009, ambos com a

Emenda nº 1, do Deputado Carlin Moura, 3.070/2009, do Deputado Domingos Sávio,

3.109/2009 com a Emenda nº 1, do Deputado Ademir Lucas, e 3.366/2009, do

Deputado Alencar da Silveira Jr., e dos Requerimentos nºs 4.076 a 4.081/2009, da

Deputada Rosângela Reis, 4.093/2009, do Deputado Doutor Viana, e 4.136/2009, da

Comissão de Direitos Humanos; de Política Agropecuária - aprovação, na 17ª

Reunião Ordinária, em 7/7/2009, dos Requerimentos nºs 4.123 a 4.125/2009, do

Deputado Duarte Bechir, e 4.134, 4.139 e 4.140/2009, da Comissão de Direitos

Humanos; de Saúde - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 8/7/2009, do Projeto

de Lei nº 3.372/2009, do Deputado Padre João, e dos Requerimentos nºs 4.067/2009,

da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado, e 4.127/2009, do

Deputado Doutor Viana; de Educação - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em

8/7/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.296/2009, do Deputado Padre João, com a
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Emenda nº 1, 3.339/2009, do Governador do Estado, 3.375/2009, do Deputado

Sargento Rodrigues, 3.392/2009 e 3.393/2009, este com a Emenda nº 1, do

Governador do Estado, e 3.406/2009, do Deputado Walter Tosta, e dos

Requerimentos nºs 4.118/2009, do Deputado Jayro Lessa, e 4.131/2009, da

Comissão de Direitos Humanos; e de Administração Pública - aprovação, na 15ª

Reunião Ordinária, em 8/7/2009, do Projeto de Lei nº 2.844/2008, da Deputada Ana

Maria Resende, e dos Requerimentos nºs 4.115/2009, do Deputado Duarte Bechir, e

4.133/2009, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); e pelos

Deputados Ruy Muniz (4) e Luiz Humberto Carneiro, cujo teor foi publicado na edição

anterior.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Ana Maria Resende, solicitando a

retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.389/2009. A Presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o projeto.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Parecer de Redação Final da Proposta

de Emenda à Constituição nº 8/2007, dos Deputados Weliton Prado, Carlos Pimenta

e Ronaldo Magalhães e outros, que acrescenta o § 3º ao art. 207 da Constituição do

Estado. 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. À promulgação.

Questão de Ordem

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, mineiros e mineiras, estive ontem,

acompanhado dos Deputados Márcio Reinaldo, Humberto Souto e Virgílio

Guimarães, oito Prefeitos - Quinquinha, de Manga, Presidente do Consórcio e Vice-

Presidente da Amans, que pediu a audiência; Zé Nunes, de São João das Missões;

Pe. Zé Aparecido, de Montalvânia; Zé Raimundo, de Bonito de Minas; Mundinho, de

Chapada Gaúcha; Agidê, de Cônego Marinho; Norma, de Maria da Cruz; Rudimar, de

Itacarambi - e o Vereador João, de São João das Missões, visitando o Presidente da

República em exercício: o grande mineiro José Alencar, que, para nossa alegria, saiu
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do hospital - e saiu passando bem -, e já estava ontem cumprindo extensa agenda.

Ele nos recebeu muito bem no gabinete da Presidência da República, junto com seu

sempre amável assessor, o Adriano Silva. Fomos até ele justamente para discutir a

questão das estradas. O governo Aécio Neves lançou o programa Proacesso para

não deixar nenhuma cidade sem ter pelo menos uma ligação asfáltica para se

desenvolver, e isso tem acontecido: já temos 130 estradas prontas ou em fase de

inauguração, e agora será dada ordem de início para mais 70, e estão terminando a

discussão acerca da questão ambiental e os projetos do restante. Apenas sete

estradas, Deputado Getúlio Neiva, não têm uma definição do que acontecerá com

elas. São estradas federais, e infelizmente o Ministério dos Transportes não repassou

sua administração ao governo de Minas. No final do governo Itamar Franco, veio uma

verba para recuperar estradas, mas ela foi usada para pagar o salário dos

funcionários - que estava atrasado - e o 13º salário, e queríamos saber a verdade

diretamente de um homem que gosta de Minas e do Brasil, um patriota, um lutador,

um exemplo, um homem que assina mais de 4 mil carteiras só em Minas Gerais - o

José Alencar. Ontem, ele convocou o Sr. Maurício Muniz, assessor da Míriam

Belchior, que é a representante da Ministra Dilma para as questões do PAC. O

Maurício, então, descreveu para o Presidente em exercício e para nós a realidade do

asfaltamento de Itacarambi, Missões, Manga e Montalvânia até a Bahia. Queríamos

conhecer a verdade, pois sempre havia alguém dizendo que na próxima semana

começariam as obras, que algo aconteceria, que fulano estava resolvendo, etc., e não

sabíamos o que aconteceria de fato. O Prefeito Quinquinha, de Manga, o Prefeito

nota mil, pediu então essa audiência aos Deputados votados na região, visto que a

estrada é do povo, e os Deputados da região têm a obrigação de trabalhar para que

realmente ela saia. Estavam lá, como já disse, os Deputados Márcio Reinaldo,

Humberto Souto e Virgílio Guimarães, que recebem o voto daquele povo e que

trabalham muito para a região do Norte de Minas. Sr. Presidente, gostaria de pedir

mais dois minutos para terminar. A parte de Manga a Montalvânia teve que sofrer

uma readequação em seu projeto básico porque, quando foi feita a licitação, há 15

anos, não se usava licitar com o projeto básico, e hoje os Tribunais de Contas não

aceitam mais isso. Então o DNIT, para evitar mais atraso, pediu que o DER cedesse
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a licitação já efetuada, cuja firma ganhadora é a ARG. Hoje, então, foi tudo repassado

pelo DER ao DNIT, e está sendo feita a adequação no projeto. Essa adequação foi

pedida para não se ter de fazer licitação e para que o Exército Brasileiro fizesse. Por

três vezes, segundo o Deputado Virgílio, o Exército teve de adiar o prazo porque não

teve as condições necessárias de readequar. Na mesma hora, o Presidente em

exercício, José Alencar, do Planalto ligou para o Comandante do Exército e deu-lhe o

comando para uma intervenção pessoal, para ver o que falta na questão do Exército

para que isso seja feito. Também pediu a Maurício Muniz que acompanhasse junto ao

Ibama, órgão que vai dar a liberação ambiental, para que agilizasse a questão do

trecho de Manga a Montalvânia. Então, marcamos para termos uma posição dentro

de 30 dias. Tenho certeza, Deus há de dar a cada dia mais saúde para esse grande

brasileiro, esse grande mineiro, José Alencar. Entre as várias coisas que ele faz de

bom para o Brasil e para Minas Gerais, ele conseguirá liberar essa estrada. Ficamos

bastante tristes, caro Deputado Getúlio Neiva, em relação a outro trecho, o de

Itacarambi, Missões e Manga. Aliás, um trecho que já foi objeto de investigação do

Tribunal de Contas. O Sr. Maurício Muniz nos relatou que a questão ambiental está

sendo feita com a questão antropológica. E se todos os prazos forem cumpridos

pelos órgãos ambientais, os prazos que eles deram para ter o licenciamento

ambiental dessa parte - de Itacarambi, Missões e Manga -, essa licença poderá ficar

pronta, se ninguém atrasar nada, o que nunca aconteceu no nosso país e no nosso

Estado, no dia 30 de julho do próximo ano. Aí teremos a licença ambiental. Assim,

ontem, o Prefeito José Nunes - Prefeito indígena, que teve o seu pai assassinado, há

14 anos, na luta pela demarcação - e o Vereador João saíram de lá muito tristes

porque viram que, provavelmente, também neste segundo mandato do governo

federal não veremos essa estrada pronta, como não vimos nos mandatos dos outros

Presidentes anteriormente. Além disso, o Sr. Maurício Muniz tinha um erro de

informação do DNIT. E, nesse erro de informação, ele nos informou que o DER-MG

estava fazendo a readequação do projeto. Na mesma hora, peguei o meu telefone,

pedi licença ao Presidente em exercício José Alencar e liguei para o Sr. José Élcio,

do DER, que nos disse que há mais de seis meses que o DER não tem nada mais a

ver com essa estrada, porque atendeu a tudo que o DNIT pediu, inclusive passando
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licitação e todo o necessário, e que não foi solicitada ao DER a readequação do

projeto. Quer dizer que o DNIT, provavelmente, não está sabendo, a não ser que seja

o Sr. Maurício Muniz, que tão gentilmente nos atendeu e que é assessor da Míriam

Belchior, que olha as questões do PAC para poder informar à Ministra Dilma, que não

esteja sabendo propriamente se esse projeto está sendo readequado. A readequação

de um projeto como esse demora às vezes seis meses ou mais, até um ano. Então,

saímos de lá muito tristes, mas o Presidente em exercício José Alencar se

comprometeu, como sempre faz com os mineiros e com os brasileiros, ele mesmo,

ainda ontem ou no máximo hoje, a ir até a Ministra Dilma com a Míriam Belchior e o

Maurício Muniz, olhar item por item do que será possível fazer para agilizar essas

obras que estão no PAC, cujo andamento acabou não sendo o ideal. Queríamos,

caro Presidente Deputado Weliton Prado, somar as nossas forças com o que disse

anteriormente o Deputado André Quintão, que sete trechos de Minas Gerais correm o

risco de não serem feitos, de essas cidades não terem acesso, como a minha querida

Montalvânia, a nossa querida Missões, a ligação entre Januária e Manga e entre

Manga e Montalvânia. Os Prefeitos saíram bastante apreensivos, porém agora eles

estão sabendo qual é a verdade das coisas. As pessoas, às vezes por arroubos

políticos, chegam e falam: “Não, amanhã começa essa estrada, tal dia começa,

porque isso aí...”. Não. Não temos nenhuma ordem para que essas estradas venham

a ser iniciadas. Teremos é de trabalhar muito para que os projetos sejam adequados

às novas necessidades que o País exige, que Minas Gerais exige; e que as licenças

ambientais sejam concedidas. Talvez adiantemos bastante. Se trabalharmos muito,

parece que teremos o grande apoio de quem tem prestígio para fazer, de quem pode

comandar, que são o Presidente Lula e o Vice-Presidente José Alencar. E, conforme

o que o governo do Estado puder fazer, estaremos agilizando e cobrando para

realizar esse trabalho, para que essa estrada tão importante, uma estrada federal, a

BR-135, que liga São Luiz do Maranhão ao Rio de Janeiro, possa ser recuperada,

pois nesse trecho ela está com muitos problemas. Agora mesmo já está piorando

novamente, e Deus ajude que as chuvas não venham rapidamente. Gostaria então de

esclarecer os mineiros sobre essa questão. Teremos de dar as mãos. Precisamos

que a bancada, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os senhores que são
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votados no Triângulo Mineiro e em outros lugares nos apoiem para que as

localidades de Salto da Divisa e Jacinto venham a ter seu acesso asfaltado, assim

como a nossa região do Norte de Minas, ligando Januária à divisa da Bahia,

passando por Missões, Itacarambi e Montalvânia. Quero aqui terminar e dizer,

principalmente pela presença do Deputado Getúlio Neiva, um Deputado bastante

lutador pela região do Mucuri, que o ProJovem Rural, um programa de parceria entre

o governo federal, governo estadual e Prefeituras, está um pouco manco em Minas

Gerais, deficiente. Vemos que o Governador Aécio Neves não discrimina nenhum

Prefeito, mas a Secretaria que ficou responsável, a Secretaria de Estado

Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas tem o Diretor do Idene, que inclusive é marido da Secretária. Eles

decidiram por bem, ao invés de diminuir o custo do meio para ter mais recurso para o

final - que é o que o Anastasia sempre prega -, licitar uma firma intermediária para

fazer os contratos com esses jovens. E vão se passando os Prefeitos. Ficamos

estarrecidos. Levei o caso ao Danilo, porque o que o Anastasia quer é que os

Prefeitos participem desses programas, pois em conjunto eles acontecerão muito

melhor. Não sei o que deu na cabeça do pessoal do Idene de passar por cima dos

Prefeitos e utilizar meios, com certeza não ortodoxos, para fazer esse cadastramento.

Esse é um programa do povo mineiro, da região mais pobre, não é um programa de

um Diretor do Idene ou de uma Secretaria. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Gostaria somente de comentar a fala

do Deputado Arlen Santiago, quando citou aqui o Vice-Presidente da República, que

estava ontem na função de Presidente em exercício. Ele realmente precisa

reconhecer que é um verdadeiro guerreiro, uma pessoa iluminada. Tivemos a

felicidade de, em torno de 15 dias atrás, representando a Mesa da Assembleia

Legislativa, visitar o Presidente em exercício, José Alencar. Aliás, levamos uma

reivindicação: que ele acompanhasse o processo de a TV Assembleia ter um canal

aberto para todos os 853 Municípios de Minas Gerais; que ele pudesse agilizar o

processo, que depois retornará à Câmara dos Deputados para tramitar, além do

Senado Federal. Deixo-lhe um abraço, e estamos torcendo pela sua recuperação.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo solicitando a palavra pelo
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art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a fala do

Deputado Arlen Santiago para dizer que hoje tentei, por telefone, contatar o

Secretário de Estado, Dr. Danilo de Castro, a fim de pedir uma explicação sobre o

comportamento do Idene ao contratar uma empresa para, de cidade em cidade,

comunicar-se com as pessoas que farão parte desse programa. Na verdade, esse é

um convênio federal com o governo de Minas Gerais em que se gasta o dinheiro no

meio do caminho, em vez de trabalhar com as Prefeituras, independentemente do

partido a que pertençam.

O Projovem Rural é um programa muito importante. Eu não sei como uma empresa

que não conhece a zona rural conseguirá fazer a seleção do pessoal em nossa

região, ou seja, no Norte e Nordeste de Minas Gerais. Como a empresa saberá onde

fica Jenipapo ou Alfredo Graça? Será que sabem onde ficam? Lembrei-me de um

episódio interessante ocorrido quando começamos o programa Luz para Todos. A

empreiteira Queiroz Galvão chegou lá para fazer as obras. Eu estava em Frei Gaspar

quando chegou um carro cheio de engenheiros. Perguntaram-me: “Carlos Chagas

fica por aqui?”. Respondi: “É exatamente o contrário. Você volta por onde veio e

atravessa para o lado de lá”. O pessoal não sabia sequer onde era. Então contratam

uma empresa para fazer a seleção dos jovens rurais. Achei estranho. Não é possível

que o governo permita que essa contratação continue sendo feita dessa forma. É

apenas um adendo que faço em relação ao que falou o Deputado Arlen Santiago.

Ao escutar meu querido Deputado Arlen Santiago, veio-me à memória outro fato

muito interessante. O Idene se instalou em Teófilo Otôni com uma diretoria que ficou

três anos sem sequer liberar financiamento. No momento em que começaram a fluir

os financiamentos, na semana passada, houve, em Itambacuri, em vez de em Teófilo

Otôni, sede regional do Idene, uma reunião para a assinatura de convênios com 52

entidades da nossa região. É claro que reconhecemos que a Diretora do Idene é de

Itambacuri; é uma homenagem que se presta, em nossa região, a ela, que foi

indicada pela Elbe Brandão, em virtude da amizade pessoal. Sabemos de todas
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essas relações.

São coisas muito estranhas. Está chegando o momento em que terei de explicitar

algumas dessas coisas que acontecem na minha cidade e na minha região, porém

não quero perder todo o meu tempo nesses aspectos pequenos. Se o Idene resolveu

que é mais interessante contratar uma empresa para visitar cada povoado e Distrito

da região, para saber quem são os jovens, passando por cima dos Vereadores e dos

Prefeitos, que conhecem as famílias, as casas onde as pessoas moram, cada

estrada, cada palmo de chão, e se essa empresa é tecnicamente qualificada para

fazer isso, realmente fico um pouco embasbacado. Penso ser difícil obter um

resultado.

Ademais, Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer que tenho sido muito cobrado em

relação à defesa que fiz em 2007, da tribuna desta Casa, de um projeto de

infraestrutura viária um pouco mais sólida para a região do Nordeste e do Norte de

Minas. Não se trata apenas do Proacesso, ou da complementação das estradas

federais, ou, ainda, daquilo que o Deputado André Quintão abordou aqui em detalhes,

a respeito de cidades onde vivi durante minha infância. Quantas vezes, em Minas

Novas, atravessei a ponte pênsil sobre o Rio Fanado ou tomei banho no Rio Setúbal,

no fundo do quintal da fazenda do meu avô, onde hoje é a Barragem do Setúbal!

Conheço aquela região desde criança.

Sei que os nossos problemas não são apenas esses que estão sendo expostos. Ou

seja, não se limitam, conforme abordou o Deputado Arlen Santiago, aos das rodovias

federais, cuja grande maioria não está sendo asfaltada porque o governo federal não

quis fazer um acordo com o governo de Minas. Não apenas essas estradas, mas

sobretudo o sonho antigo de voltar ao pioneirismo de Theóphilo Benedicto Ottoni e de

implantar, naquela região, o único meio de transporte que falta para o nosso processo

de desenvolvimento, que é uma estrada de ferro. Em 1856, Theóphilo Benedicto

Ottoni contrata um engenheiro português e constrói uma estrada de ferro de 475km

de extensão, saindo de Caravelas, na Bahia, e indo até Araçuaí, no miolo do Vale do

Jequitinhonha. E hoje as pessoas sentem dificuldade de entender que é possível,

sim, construir uma nova estrada de ferro para resolver o problema da região do Norte

e do Nordeste de Minas.
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Agora, o gás tem sido anunciado de forma forte, e a Petrobras, a Codemig e todo

mundo está interessado em explorar o gás da bacia do São Francisco. Desde

criança, no Distrito de Tuparecê, no Município de Medina, abríamos um buraquinho

no chão e colocávamos fogo, e o fogo pegava mesmo. Desde criança, já sabia que

existia gás lá. Sabemos que há petróleo, minério de ferro, estanho, chumbo, tório e

muito pegmatito, em abundância para fazer várias e várias usinas. Há ainda o

calcário, o caulim, mas, se não tivermos a estrada de ferro, nada disso será

explorado.

Sr. Presidente, até podemos suspeitar que aquela região está servindo de reserva

para o Brasil ou para o governo do Estado. É como se o pensamento deles fosse o

seguinte: vamos esconder isso aí, deixar quieto. Não vamos mexer com isso não. Lá

só existem 8% da população do Estado. Lá só há sobrevivente, não há mais

habitante. Não vamos mexer com isso não, porque esse povo não merece. O

Governador Aécio Neves tem dado àquela região uma atenção especial, aplicando

um grande volume de recursos, mas, até agora, não consegui fazer-me entender na

Secretaria de Desenvolvimento Econômico nem no seu respectivo Ministério, porque,

em verdade, é preciso que alguém desfralde a bandeira da necessidade absoluta de

se fazer essa integração por meio de uma estrada de ferro que ligue a Bahia ou o

Norte do Espírito Santo ao Nordeste, ao Norte e ao Noroeste de Minas, até Brasília.

Há projetos; há a história dos projetos. Há um projeto feito pelo Instituto de

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi -, que é a restauração, o

restabelecimento e a reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas desde

Caravelas, na Bahia, Ponta de Areia, até Araçuaí. Existe outro projeto para a Vale,

subindo um ramal ferroviário, saindo de Governador Valadares e indo até Itaobim. Há

ainda um estudo da Votorantim, que hoje é detentora das maiores jazidas de minério

de ferro daquela região. Aliás, está sendo feito um estudo neste aspecto, e a

Votorantim quer fazer, em vez da estrada de ferro, um mineroduto, que vai resolver o

problema só dela, só da jazida de minério de ferro. E as nossas jazidas de estanho,

de chumbo, de feldspato, de mica e de pegmatito? E o calcário e o caulim? Uma

região inteira, com um volume fantástico de riqueza no seu subsolo, infelizmente não

pode lançar mão dessa riqueza porque não tem logística. E cisma-se de não dar à
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região essa logística. Não se dá sequer a atenção a quem defende essa nova forma

de pensar a pobreza daquela região. Será que ela é pobre? Não, Sr. Presidente, é

uma região riquíssima, entretanto fomos relegados e condenados à pobreza sobre a

superfície, enquanto o nosso subsolo é rico e abundante não apenas nesses minerais

que citei mas sobretudo em diamante e em pedras preciosas. Não é à toa que Teófilo

Otôni é considerada o maior centro de comercialização e lapidação de pedras

preciosas do mundo. São 1.722 lapidações existentes em Teófilo Otôni, mas ninguém

leva isso em consideração.

Vi um livrinho muito interessante, até o peguei na mesa do nosso Vice-Governador

Anastasia, todo em inglês, bonito, mostrando as potencialidades de Minas Gerais.

Nesse livro, existem duas páginas que falam sobre pedras preciosas e semipreciosas

e que mostram o montante de exportação que o Brasil fez de pedras preciosas, joias

e gemas. Foram US$475.000.000,00.

Ora, quem conhece o sistema, quem conhece a produção de joias, de pedras

preciosas e de gemas da nossa região sabe muito bem que o Brasil poderia estar

exportando mais de US$3.000.000.000,00 apenas em pedras coradas, sem contar

com o diamante. No entanto, além do meio ambiente - e conforme denunciei aqui

outro dia -, além dessa perseguição aos garimpeiros, desse trabalho bobo de impedir

uma pesquisa de lavra garimpeira, há também a inércia do governo no que diz

respeito aos projetos maiores para nossa região. Sei muito bem que o atual governo

fez muito pela nossa região, reconheço, aplaudo, tenho ressaltado tudo o que o

governo do Estado tem feito, mas do governo federal ficou apenas a ponte de Itinga.

O que veio do governo federal para a infraestrutura da nossa região foi apenas a

ponte de Itinga, que foi construída pela Vale do Rio Doce em troca da concessão de

uma jazida de minério nos Municípios de Itinga e de Araçuaí. Não foi o governo que

fez aquela ponte, foi a Vale do Rio Doce que a fez para receber a concessão de uma

jazida.

Isso tudo me preocupa. Estou vendo o companheiro que me conhece há tanto

tempo e sabe que não estamos falando mentira. Muitos, começando por Francelino

Pereira, Maurício Campos, até José Santana de Vasconcellos, chegaram ao governo,

à Assembleia, à Presidência desta Casa sabendo e conhecendo todos esses
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problemas, mas ninguém até hoje enxergou a necessidade de fazer-se um projeto de

logística específico para o Mucuri, para o Jequitinhonha, que daria a Minas Gerais um

resultado muito mais que esperado. Estamos vendo a luta da MMX para conseguir

um pedaço de um porto, o de Açu. Várias empresas estão lutando amalucadamente

para conseguir um pedacinho em um porto qualquer do Rio de Janeiro, quando se

pode construir, em todo o litoral do Espírito Santo e do Sul da Bahia, um porto e

fazer-se uma ligação ferroviária atendendo a região maravilhosa que é o Nordeste

mineiro, cheio de minério debaixo do chão.

O que me assusta hoje, Sr. Presidente, é que, conversando com os técnicos,

descobri uma outra jogada: já existe um projeto do governo federal de construção de

uma ferrovia ligando Ilhéus ao Centro-Oeste da Bahia. Mas não há um projeto para

atender o Nordeste mineiro, o Norte e o Noroeste de Minas. Quem quiser pode pegar

o mapa brasileiro para dar uma olhadinha: verificará que Brasília está em frente a

Caravelas, em linha reta. Se queremos a interiorização do desenvolvimento, se

queremos buscar a possibilidade de logística, de adentrar no território brasileiro, é por

ali que deve ser feito. Estamos sabendo que está sendo construída, no Peru, a

rodovia para buscar um porto no Pacífico, para que possamos reduzir em 8, 10 dias a

viagem dos navios, a fim de que eles, ao passar pelo Pacífico, e não pelo Atlântico,

atendam às exportações brasileiras. Puxa vida, há tanto projeto bonito neste país,

tanto projeto grandioso, tanto projeto envolvendo grande volume de dinheiro, e, no

entanto, a região que hoje tem um potencial fantástico no seu subsolo de diamante,

de pedra preciosa ou semipreciosa, gemas de todos os tipos, todos os tipos de

minérios imagináveis, gás e petróleo, não tem oportunidade. Não temos

oportunidade, Sr. Presidente, de sensibilizar o governo para trabalhar seriamente

nesses projetos.

Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, já concluindo, que todo o governo de Minas se

deslocou para Teófilo Otôni. O Governador foi, levou todos os Secretários, e lá

discutimos: ficou de ser feito um projeto de logística para a região. Onde está esse

projeto, que eu não conheço? Não vi o resultado desse projeto de logística. Não

consigo entender como se deixa de lado uma questão tão importante, quando o

próprio Governador determinou que se fizesse esse projeto. Por que essa
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insensibilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para com a nossa

região?

Outro dia estávamos aqui, num debate, Sr. Presidente, falando a respeito das

questões minerárias e, sobretudo, sobre as questões de pedras preciosas.

O técnico do governo se lembrava então que há 15 ou 20 anos, durante meu

mandato como Prefeito, construímos em Teófilo Otôni a primeira escola de lapidação:

a Escola de Lapidação Rudolph Purper, que formava 200 lapidários por ano,

lapidários estes que foram exportados para os Estados Unidos e para a Alemanha.

Ou seja, temos uma tradição em pedras preciosas e, agora, a oportunidade em

minérios pesados. Para dar uma ideia da nossa mágoa, Presidente, quem conhece a

região sabe que está sendo construído um posto de pesagem, uma balança na

estrada de Pavão, recentemente inaugurado pelo Proacesso, porque as 400 carretas

que diariamente puxam granito da região estão acabando com o Proacesso do

Governador Aécio Neves. E não se pensa na estrada de ferro. Estão destruindo as

estradas em Caraí, Frei Gaspar, Ouro Verde e lá em cima, mais ao nordeste da

nossa região, e agora vem um bom exemplo: na estrada de Pavão se constrói uma

balança para impedir que passem carretas carregando granito. Com isso, o que vai

acontecer é que elas vão passar por dentro, através de Crisolita, chegando a Carlos

Chagas e pegando a Estrada do Boi, que vão arrebentar.

O que temos de fazer é pensar naquela região de forma diferenciada. Não me

queixo deste governo; nenhum governo pensou em uma logística para a nossa

região. Em relação ao que o Governador Aécio Neves tem feito por nossa região,

temos é que ter gratidão; temos de agradecer. Fez lá uma grande obra e, para cada

R1,00 aplicado no resto do Estado, ali aplica R$2,00; temos lá a Copanor, o Projeto

Travessia e uma série enorme de benefícios. Mas ainda reclamo com a Secretaria de

Desenvolvimento Econômico: não queremos continuar vivendo de esmolas no Mucuri

e no Jequitinhonha; queremos oportunidade de trabalhar. Temos um potencial a

realizar e a empreender; podemos ter ali um grande polo de gusa ou um polo

florestal. Temos uma série de oportunidades industriais, entre elas a Zona de

Processamento de Exportação - ZPE. Mas, lamentavelmente, podemos perder tudo

por não termos um projeto de logística para a região.
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Agradeço a tolerância do Presidente, mas me entusiasmo com esse assunto, e

acho que um dia alguém vai-se lembrar de que era preciso fazer o que estou fazendo

hoje e ainda que mais pessoas deveriam ter participado desse processo. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João solicitando a

palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa

ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Boa tarde, Sr. Presidente e público que nos acompanha

das galerias e pela TV Assembleia. Hoje é um dia importante para mim,

pessoalmente, mas quero destacar a relevância da data para todos nós. Trata-se do

aniversário da nossa querida Ouro Preto, cidade fundada em 8/7/1698 e elevada à

categoria de Vila em 1711, ou seja, cidade com 311 anos de história registrada,

embora saibamos que a região é povoada há mais de 10 mil anos.

Berço de nossa história e civilização, na nossa querida Ouro Preto tudo girou em

torno de ouro, minas, bateias, pedras preciosas, Igreja, fé, irmandades, cultura,

pinturas, esculturas, museus, poesia, arquitetura, luta por liberdade, Inconfidência

Mineira e também o poder político.

Tudo é a nossa querida Ouro Preto. Veio a ser a Capital de Minas de 1889 a 1897,

quando a Capital foi transferida para Belo Horizonte. Tombada pelo Iphan em 1933,

em 1980 foi declarada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. O primeiro

centro de ensino superior de Minas foi sua Escola de Farmácia, a mais antiga do

Brasil e da América do Sul. A Escola de Farmácia foi criada pela Lei nº 140, votada

pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 4/4/1839. A Escola de Minas é

outra instituição centenária, tendo sido inaugurada em 1876.

A nossa palavra destina-se a saudar toda a comunidade ouro-pretana, urbana e

rural, o Prefeito, as lideranças políticas, os Vereadores e as lideranças religiosas de

todas as igrejas. Todo o povo de Ouro Preto está de parabéns, pois hoje, de certa

forma, é o seu dia. Que continuem zelando por esse grande patrimônio, seja a

arquitetura, seja a natureza, pois é em Ouro Preto que nasce o Rio das Velhas, que

segue “engrossando” o nosso querido Rio São Francisco. E lá onde nasce o Rio das
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Velhas está a bela Cachoeira das Andorinhas, da qual pude desfrutar muitas vezes

no meu tempo de seminário, bem assim o Parque do Itacolomi. Em breve, teremos

outro parque estadual em Ouro Preto e Ouro Branco.

No dia 16 de julho será comemorado o aniversário de Mariana, primeira cidade,

primeira Capital. Lá também pude morar por nove anos e considero Mariana minha

terra, como Ouro Preto e Ouro Branco, embora minha raiz e a cidade onde recebi

minha formação familiar e fundamental seja minha querida Urucânia.

Sempre evitei trazer a esta tribuna questões religiosas, mas gostaria de agradecer

ao Deputado Getúlio Neiva, que perguntou se hoje era meu dia. Hoje é um dia muito

especial para mim, porque faz 14 anos que me tornei padre. São 14 anos de uma

opção de vida, e isso é muito importante. Minha palavra se destina a agradecer aos

colegas Deputados o carinho e o respeito. Temos divergências ideológicas, maneiras

diferentes de enxergar o mundo e o modelo de Estado.

São muitas as divergências, mas preciso reconhecer o carinho e o respeito,

acredito, não só pela pessoa, mas também pelo padre. Para mim, isso é significativo.

São 14 anos de ministério, e tenho que agradecer muito ao saudoso Pastor D.

Luciano Pedro Mendes de Almeida, que, em caráter de exceção, permitiu a minha

entrada na política, com um grande diferencial: o pleno uso de ordem, podendo

administrar todos os sacramentos, em comunhão com a Igreja Povo de Deus e com

hierarquia. Agradeço a compreensão e o carinho a D. Luciano. Assim como D.

Luciano, D. Geraldo Lírio Rocha, atual Presidente da CNBB, entendeu a situação e

confirmou todas as suas decisões com o objetivo de declarar o pleno uso de ordem.

Tenho uma compreensão muito clara quanto a consagrar uma vida ao serviço a

Deus, à razão, ao sentido, quando essa opção e consagração se faz no serviço aos

mais pobres. É importante conseguir enxergar as pessoas e, em cada uma, as suas

necessidades. Sou grato a D. Luciano, agora a D. Geraldo e a todos os colegas pelo

carinho e respeito. Desfrutamos da atenção e do carinho de todos os partidos

políticos. Também temos a consciência tranquila por encarar esse espaço como um

campo de missão; por conseguir, na política, fortalecer a ética e os valores, mesmo

os evangélicos, cristãos, que são também universais. Isso faz a diferença na política.

É preciso encarar o poder como serviço. Maior poder seja conferido a qualquer
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cidadão e cidadã se tiverem a consciência de uma lógica evangélica, cristã.

Certamente, a lógica será a do poder serviço, não a do poder para buscar benefícios

pessoais, para pequenos grupos ou para uma elite. Dessa forma, temos a

consciência tranquila porque temos plena compreensão da nossa missão aqui, que é

fazer da política uma forma de servir, como Deputado Estadual, a todo o povo

mineiro, com predileção pelos mais pobres. Nunca escondi isso, e esse nunca foi um

artifício meramente eleitoral. Quem acompanha os projetos de lei de minha autoria e

os requerimentos para realização das nossas audiências públicas pode confirmar

isso. Quem acompanha o nosso trabalho na base também se torna testemunha disso.

Assim, demonstro toda a alegria pela minha formação em Mariana e, a partir de

1994, em Ouro Branco, onde fui pároco e onde realizava um trabalho que, de certa

forma, no aspecto geográfico, era restrito. Depois trabalhei em toda a região, em toda

a área de abrangência da Arquidiocese de Mariana, com foco nas questões sociais.

Servi como padre nos 79 Municípios da Arquidiocese de Mariana. Sr. Presidente, era

um serviço que, às vezes, restringia-se a uma comunidade católica e a uma

arquidiocese. Hoje, como Deputado, estamos a serviço de todo o povo de Minas

Gerais, independentemente da religião. Isso nos faz reconhecer um sentido da

atuação do padre também na política. Às vezes, há uma resistência. Procurei aqui

nunca confundir as coisas, o púlpito e a tribuna. Na verdade, esta é a primeira vez

que abordo esse assunto nesses sete anos como Deputado.

Para finalizar, gostaria de falar do nosso respeito e carinho pelos colegas. Na

verdade, ser padre faz a diferença, e é verdade que o cristão leigo tem um papel

muito importante na sociedade. Temos de valorizá-lo cada vez mais, para que seja

também o fermento, o sal e a luz e, onde quer que esteja, dê um testemunho de vida.

Nunca, na história da política deste país, precisamos tanto do resgate dos valores,

seja a ética, sejam os princípios cristãos e evangélicos. Por isso, abraçamos a missão

e estamos felizes no exercício do ministério. Expresso a minha alegria. Essa é a

minha consideração, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Parabenizo o Deputado Padre João,

nosso Líder. Realmente esse é um momento muito especial, pois são 14 anos de

escolha em defesa dos mais pobres, da justiça social e do caminho do sacerdócio.
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Digo da nossa alegria e do respeito de todos os Deputados e de todas as Deputadas

desta Casa por V. Exa.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Parece-me que o quórum está diminuto, mas queria

saudar e parabenizar o Deputado Padre João, nosso companheiro, pelo compromisso

em defesa da vida, da vida em abundância e plenitude. Sr. Presidente, fiz um

pronunciamento nesta tarde, mas infelizmente ainda não obtive retorno algum de

integrantes da Base de Governo sobre uma questão que considero relevante, que é a

da pouca transparência e da inexistência de um conselho de contribuintes. Ontem

discutimos a agência reajustadora de água e esgoto. V. Exa. apresentou muitas

emendas no intuito de aperfeiçoar esse projeto para o consumidor e o contribuinte

não ser penalizado. Mencionava a necessidade de uma explicação, Deputado Padre

João. Em Minas Gerais, temos a BR-381 duplicada no trecho Belo Horizonte-São

Paulo, que tem um pedágio no valor de R$1,10. Além disso, uma MG-050, que liga

Belo Horizonte, passando pelo Sudoeste até a divisa de São Paulo, nas imediações

de São Sebastião do Paraíso, com inúmeros postos de pedágio por meio de PPP. O

cidadão está pagando R$3,50 de pedágio. Imaginei que essa PPP - ainda mais num

valor como esse, ou seja, o triplo da BR-381 - fosse executar obras de duplicação,

melhorias e retirada de pontos de críticos. Todavia, não vemos praticamente

nenhuma intervenção, a não ser um olho de gato aqui, outro ali, um homem ou outro

roçando as laterais da via. Justiça seja feita, fizeram, sim, as obras físicas para

instalação dos postos de pedágio. Por ali ninguém passa sem pagar. As obras estão

feitas, o pessoal que trabalha lá é muito educado e atencioso. Agora, duplicação não

estou vendo. Não sei se o cronograma de obras está atrasado. Sr. Presidente,

Deputado Weliton Prado, precisamos tomar alguma providência, como a de procurar

saber acerca do cronograma de implantação dessas intervenções, quem sabe até

revisando esse valor. Passamos em Divinópolis, em Formiga, em Piumhi, em

Capitólio, em Passos e em São Sebastião do Paraíso. Quem se utiliza muito daquela

rodovia não aguenta pagar tanto pedágio. Além de pagar muito, há atrasos na viagem

porque, a toda hora, tem de parar para pagar o pedágio. Como disse, não há uma
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obra de duplicação, a não ser no seu início, que se parece com entradas de cidades,

onde fazem algo bem bonito para causar impacto. Constroem um canteiro central,

plantam um jardim de lado a lado, mas apenas num trecho de 800m. Depois, num

percurso de cerca de 300km, 350km, não há nenhuma obra relevante. Há até placas

do consórcio, com o tipo de trabalho que se vai prestar, mas, sinceramente, aquela

rodovia já estava pronta. Se ela estivesse toda deteriorada, se não existisse, até

alguém poderia dizer: “A empresa investiu muito ali, agora está recuperando”.

Entretanto, eu, que passo ali frequentemente, tenho recebido inúmeras reclamações.

Em São sebastião do Paraíso, nosso Vereador eleito, José Luiz, grande militante de

fé e política, afirmou: “Deputado, vamos ver que providências poderemos tomar,

porque ninguém está aguentando pagar mais tanto pedágio”. Se pagamos o pedágio,

e a obra é realizada, tudo bem. Por exemplo, na BR-381, pago R$1,10 com alegria,

pois a estrada está duplicada. Pode-se viajar tranquilo e com mais segurança. Agora,

pagar R$3,50 sem esses benefícios? Sr. Presidente, aproveito para agradecer-lhe a

oportunidade. Tive de me expressar porque parece que nenhum representante do

governo nos trouxe as explicações - que creio são difíceis de dar, por cobrarem o

triplo do valor sem que haja nenhuma obra. Mas, quem sabe, há uma explicação.

Talvez o cronograma de obras esteja atrasado. Deixo essa pergunta para amanhã.

Quem sabe algum representante do governo a responda. Dirijo-me ao Sudoeste de

Minas Gerais para dizer aos seus cidadãos que verificaremos o que pode ser feito, já

que o povo está pagando muito por pouco retorno. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.858/2008 e 2.985/2009, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; e informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de Lei nº 2.858/2008 uma emenda

do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art.

189 do Regimento Interno, a emenda será submetida a votação independentemente

de parecer, no momento oportuno.
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- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.858/2008

Dê-se ao § 3º do art. 1º do vencido a seguinte redação e acrescente-se ao artigo o

seguinte § 4º:

“Art. 1º - (...)

§ 3º - A utilização da área desafetada fica condicionada:

I - à instalação, pelo proprietário, de barreira física que impeça o trânsito de animais

de sua propriedade nas áreas de preservação permanente, na área da reserva

biológica e nos corredores ecológicos contíguos a sua propriedade;

II - à proteção e à averbação das áreas de reserva legal.

§ 4º - A barreira física de que trata o inciso I do § 3º deste artigo será projetada de

forma a permitir o trânsito da fauna silvestre local entre a área da Reserva Biológica

da Serra Azul e as áreas de preservação permanente, os corredores ecológicos e as

reservas legais.”.

Sala das Reuniões, 8 de julho de 2009.

Sávio Souza Cruz

Justificação: O § 3º do art. 1º do projeto em tela, na forma como foi aprovado no 1º

turno, não estabelece com clareza de quem seria a responsabilidade pelo cercamento

e pela proteção das áreas de preservação permanente e dos corredores ecológicos.

O objetivo do cercamento é impedir que animais criados nas propriedades

desafetadas invadam as áreas legalmente protegidas.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 9, às

9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 9h15min, comparecem no Centro de Convenções José Geraldo Honorato Vieira,
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no Município de Pirapora, os Deputados Sávio Souza Cruz, Célio Moreira e Ronaldo

Magalhães, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a

Deputada Ana Maria Resende e os Deputados Alberto Pinto Coelho, Gil Pereira e

Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza

Cruz, 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. O Deputado

Sávio Souza Cruz passa a Presidência da reunião ao Deputado Alberto Pinto Coelho,

que informa que a reunião tem por finalidade discutir os problemas e propor soluções

para a exploração das jazidas de gás natural no Norte e Noroeste de Minas Gerais. A

seguir, interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Sérgio Alair Barroso,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o Governador

do Estado, Aécio Neves; Warmillon Fonseca Braga, Prefeito Municipal de Pirapora;

Helder Braga, Presidente da Câmara Municipal de Pirapora; Paulo Sérgio Machado

Ribeiro, Subsecretário de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política Energética

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; Humberto Souto, Deputado

Federal; Haroldo Lima, Presidente da Agência Nacional do Petróleo; Genival

Tourinho, ex-Deputado Federal; Ivo Trodstorf Júnior, geólogo e Gerente de

Interpretação e Avaliação de Blocos para a região da Bacia do São Francisco,

representando o Presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli; Renato Fonseca,

geólogo e assessor da Presidência, representando Oswaldo Borges da Costa Filho,

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -

Codemig -; Wilfred Brandt, consultor do Sindiextra, representando Robson Braga de

Andrade, Presidente da Fiemg; José Carlos de Mattos, Presidente da Gasmig,

representando também Djalma Bastos Morais, Presidente da Cemig; Ricardo Vinhas

Corrêa da Silva, Diretor Comercial da Ortemg S.A.; Flávio Ofugi Rodrigues, Gerente

de Relações Externas, representando Vasco Dias, Presidente da Shell Brasil; Levínio

da Cunha Castilho, Presidente da Brain Tecnologia Ltda.; e Humberto Zica, Diretor da

Delp Engenharia Mecânica Ltda., representando Petrônio Zica, Presidente da mesma

empresa, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Alberto

Pinto Coelho faz seu pronunciamento inicial e retorna a Presidência dos trabalhos ao
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Deputado Sávio Souza Cruz. O Presidente concede a palavra ao Deputado Gil

Pereira, 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 aos

convidados e demais participantes a presença e os importantes subsídios

apresentados, agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Célio Moreira - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e

votar proposições da Comissão. Passa-se à 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 1.723/2007 na forma do vencido no 1º

turno (relatora: Deputada Cecília Ferramenta). Submetida a votação, é rejeitada a

Proposta de Emenda nº 1, de autoria da 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. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 4.082/2009. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.292/2009. Passa-se à 3ª
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Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da

Deputada Cecília Ferramenta e do Deputado Carlin Moura, em que solicitam seja

realizada audiência pública no Município de Guanhães, destinada a discutir a

integração dos Municípios produtores rurais da região, o impacto e a fiscalização no

transporte dos produtos, bem como o consórcio de saúde entre os Municípios.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Sebastião Helvécio - Maria Tereza

Lara - Wander Borges.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlos Gomes (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por indicação

da Liderança do PT) e o Deputado Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado

Juninho Araújo, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão,

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

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. A Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.435/2008 (Deputado Vanderlei Jangrossi), 3.209/2009 (Deputado Juninho Araújo),

3.350/2009 (Deputada Gláucia Brandão) e 3.396/2009 (Deputado Paulo Guedes), em

turno único. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Juninho Araújo.

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
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3.287 e 3.334 (relator: Deputado Getúlio Neiva), 3.304 (relator: Deputado Juninho

Araújo), 3.325 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi) e 3.329 (relator: Deputado

Paulo Guedes), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.037 a 4.039, 4.046,

4.056, 4.108 e 4.112/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.310,

2.559/2008, 3.220, 3.274, 3.275, 3.278 e 3.315/2009. 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 dos Deputados Carlos Gomes e

Getúlio Neiva (3) em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Rede Minas

de Televisão - TV Minas - pedido de providências para proceder à transmissão do

Festivale 2009; seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Turismo para

discutir acerca dos circuitos turísticos do Vale do Jequitinhonha relacionados à

produção e circulação da cachaça e do artesanato, às atividades de ecoturismo e aos

eventos culturais da região; e seja realizada reunião conjunta com a Comissão de

Educação para debater a inclusão de atividades de educação patrimonial nas

escolas, com vistas à sensibilização de professores e alunos para identificação e

preservação do patrimônio cultural, material e imaterial. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Gláucia Brandão, Presidente - Maria Tereza Lara - Vanderlei Jangrossi - Getúlio

Neiva.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

2/7/2009

Às 11h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Domingos Sávio, Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Padre João e Fábio

Avelar (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do BPS),
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membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton

Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado

Wander Borges. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Na fase de discussão do Parecer para o 2º Turno do Projeto de Lei nº

3.186/2009, foram apresentadas Propostas de Emendas nºs 1 a 17 e o Substitutivo nº

1, do Deputado Weliton Prado, e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, do Deputado

Padre João. Submetido a votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto

nº 3.186/2009, no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda n° 1.

Submetidos a votação, são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 1 a 11, 13 a 15 e

17, o Substitutivo nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. São rejeitadas também as

Propostas de Emenda nºs 12 e 16, destacadas a requerimento do Deputado Weliton

Prado. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento do Deputado Délio Malheiros, solicitando a realização de audiência

pública para debater as relações entre o Samu e o Corpo de Bombeiros Militar, no

que concerne ao atendimento de pacientes por meio de seus serviços de urgência.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

Padre João.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2009
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Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmiro

Nascimento, Ronaldo Magalhães e Juarez Távora (substituindo a Deputada

Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, 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 a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofício do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do

Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais,

publicado no “Diário do Legislativo” de 2/7/2009. O Presidente acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou o relator citado a seguir: Projetos

de Lei nºs 3.207, 3.395, 3.397 e 3.398/2009, em turno único (Deputado Walter Tosta).

Registra-se, neste momento, a presença dos Deputados Ivair Nogueira e Dalmo

Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do

BSD) e da Deputada Rosângela Reis, que assume a presidência dos trabalhos.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.136 (relator: Deputado Ivair

Nogueira) e 3.141/2009 (relator: Deputado Ivair Nogueira, em virtude de

redistribuição) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.352/2009 (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 3.062 e 3.320/2009 (relatora: Deputada Cecília Ferramenta);

3.175, 3.234, 3.349, 3.358, 3.360, 3.380, 3.385, 3.388 e 3.390/2009 (relator:

Deputado Walter Tosta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.074, 4.092,

4.110, 4.111, 4.119 e 4.130/2009. Submetidos a discussão e votação, cada um por

sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

2.953/2008, 3.044, 3.240, 3.262, 3.268, 3.273, 3.286, 3.293, 3.294, 3.298, 3.299,

3.301, 3.309, 3.314 e 3.324/2009. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 7 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Padre João - Elmiro Nascimento.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.409/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Instituto Milho Verde - IMV -, com sede no Município de

Serro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2009 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 3.409/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Milho Verde, com sede no Município de Serro.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14, parágrafo

único, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas; e no art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.409/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.427/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Ebenézer, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.427/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Ebenézer, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

sejam declarados de utilidade pública estão elencados no art.1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 35 do seu estatuto prevê que as atividades da direção

e do Conselho Fiscal não serão remuneradas; e o art. 36 preceitua que, no caso de
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sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica

qualificada nos termos definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.427/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.428/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por objetivo declarar

de utilidade pública a Associação em Defesa do Folclore do Sul e Sudoeste de Minas

- Adefosul -, com sede no Município de Nova Resende.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2009 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 3.428/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação em Defesa do Folclore do Sul e Sudoeste de Minas, com sede no

Município de Nova Resende.

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
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atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

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

bonificação ou vantagem. Já o art. 32 estabelece que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.428/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.949/2008

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.949/2008 “altera a Lei nº

13.994, de 18/9/2001, que instituiu o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

e Contratar com a Administração Pública Estadual – Cafimp –, e dá outras

providências”.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira concluiu pela

constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

A esta Comissão cabe, agora, analisar a matéria quanto ao mérito, nos termos do

art. 102, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição pretende 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 de Licitações (Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93) prevê, em seus arts.

86 a 88, sanções administrativas aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas

contratadas pela administração pública ou que participem de licitação promovida por

órgãos públicos. Nos termos do seu art. 87, pela inexecução total ou parcial do
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contrato, a administração pode aplicar ao contratado as seguintes sanções:

advertência; multa; suspensão temporária de participação em licitação e impedimento

de contratar com a administração, por prazo não superior a dois anos; e, finalmente,

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.

A Lei nº 13.994, de 2001, regulamenta os incisos III e IV do art. 87 e o art. 88 da Lei

Federal de Licitações. Trata-se de legislação meritória, pois ela dá efetividade à

norma federal, ao criar um cadastro único de todos os fornecedores impedidos de

licitar e contratar com a administração pública estadual.

O art. 3º da referida lei estadual arrola algumas situações que caracterizam

descumprimento total ou parcial de obrigação contratual. Não se trata de rol taxativo,

mas exemplificativo, já que são descritas algumas hipóteses de incidência da sanção

administrativa ou seus tipos. O art. 1º do projeto em estudo acrescenta ao rol

exemplificativo do art. 3º da citada lei uma nova hipótese: a de “não assinatura do

contrato no prazo estabelecido pela administração pública estadual, frustrando ou

retardando o fornecimento”. Essa medida aprimora a legislação, já que a alteração

proposta visa a densificar o princípio da especificação, explicitando, de forma clara,

mais uma hipótese de incidência da sanção administrativa.

O art. 2º da proposição em tela pretende dar nova redação aos arts. 6º, 7º, 9º e 10

da Lei nº 13.994, de 2001. 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. A previsão taxativa das

penas não é adequada, porque as hipóteses previstas no artigo não são taxativas,

mas exemplificativas. Por isso, na forma da legislação vigente, as situações

caracterizadoras de descumprimento de obrigação contratual que não foram listadas

nos incisos do art. 3º encontram-se desprovidas de pena, já que o art. 6º prevê de

forma taxativa as penas, correlacionadas com os incisos do art. 3º.

Além disso, como destacado pela Comissão de Constituição e Justiça em seu

parecer, na forma da redação vigente do art. 6º, há a possibilidade de se aplicar a

pena de suspensão temporária do direito de licitar cumulativamente com a pena de
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declaração de inidoneidade. Entretanto, nos termos 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 só podem ser aplicadas cumuladamente com a pena de

multa.

O art. 7º da lei vigente dispõe sobre a obrigação de o ordenador de despesa de

órgão do Estado encaminhar ao órgão de controle interno do Poder Executivo a

relação das pessoas que devem ser incluídas no Cadastro de Fornecedores

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, dispondo,

também, sobre o procedimento a ser seguido. O projeto propõe alterar o dispositivo,

para que os ordenadores de despesa encaminhem ao referido órgão 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. A proposta é meritória, porque permite o

exercício do dever de autotutela da administração pública.

Conforme foi apontado pela Comissão de Constituição e Justiça, em razão do

princípio da separação e da independência dos Poderes, o procedimento a ser

seguido pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e

do Ministério Público não deve ser o mesmo daquele prescrito para os órgãos do

Poder Executivo. Por isso, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou ao

projeto o Substitutivo nº 1.

Na forma do Substitutivo nº 1, os órgãos do Poder Executivo devem encaminhar à

Auditoria-Geral do Estado – Auge – os autos dos processos administrativos que

concluírem pela aplicação de uma das sanções. A Auge procede à análise do

processo administrativo e, por via de regra, determina a inclusão do fornecedor

punido no Cadastro. Em razão da referida análise, pode, ainda, a Auditoria-Geral do

Estado 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 31/1/2002. Essa conversão do processo em diligência

implica a suspensão dos efeitos da decisão, até a sua confirmação ou revisão. Dessa

forma, a manifestação contrária da Auditoria-Geral do Estado importa tão somente na
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suspensão da penalidade, de modo que a sua eficácia fica dependente de

confirmação da autoridade responsável.

No caso dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e

do Ministério Público, o procedimento é diferente. Esses devem encaminhar à

Auditoria-Geral do Estado a cópia dos autos dos processos administrativos punitivos

que concluírem pela aplicação de uma das sanções e, em observância ao princípio

da harmonia entre os Poderes, devem solicitar à Auge a inclusão dos fornecedores

punidos no Cadastro.

O art. 9º da lei vigente dispõe que o saneamento da irregularidade que ensejou a

inclusão da pessoa no Cadastro importa a sua exclusão deste. O projeto pretende

restringir a aplicação do procedimento à penalidade de inidoneidade, adequando-o,

assim, ao disposto no art. 87 da Lei Federal de Licitações, porque a norma geral

federal dispõe que 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.

Entendemos que se faz necessário apresentar emendas ao Substitutivo nº 1 para

corrigir impropriedades técnicas. Em primeiro lugar, verificamos que o inciso VII,

acrescentado ao art. 3º da lei vigente pelo art. 1º do Substitutivo nº 1, apresenta vício

de técnica legislativa, já que contém expressão que deixa dúvida ao intérprete quanto

ao seu caráter, se explicativo, se restritivo. No caso, a situação caracterizadora de

descumprimento de obrigação contratual que o projeto de lei pretende incluir é a

seguinte: deixar de assinar o contrato no prazo estabelecido pela administração

pública. Entretanto, no texto apresentado, foi incluída a expressão “frustrando ou

retardando o fornecimento”. Por se tratar de expressão de cunho explicativo, deve ser

suprimida do texto da proposição, para não trazer dúvida quando da interpretação da

lei. Por essa razão, apresentamos a Emenda nº 1, que suprime a referida expressão.

Ademais, o texto do Substitutivo nº 1 faz referência apenas aos órgãos, deixando

de mencionar as entidades; sabemos, porém, que também os apenados pelas

pessoas jurídicas estaduais dotadas de personalidade de direito devem ser incluídos

no Cadastro. Para corrigir esse problema, apresentamos a Emenda nº 2.

Por fim, visando a aprimorar o texto do Substitutivo nº 1 no que concerne à técnica
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legislativa, entendemos necessário substituir, no art. 6º da lei vigente, a que se refere

o art. 2º do substitutivo, a expressão “justificativa apresentada” pela expressão

“defesa a que se refere o art. 5º”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.949/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, no inciso VII do art. 3º da Lei nº 13.994, de 2001, a que se refere o art.

1º do Substitutivo nº 1, a expressão “frustrando ou retardando o fornecimento”.

EMENDA Nº 2

Substitua-se, no “caput” do art. 6º da Lei nº 13.994, de 2001, a que se refere o art.

2º do Substitutivo nº 1, a expressão “justificativa apresentada” pela expressão “defesa

a que se refere o art. 5º”.

EMENDA Nº 3

Substituam-se, no “caput” dos arts. 7º e 8º da Lei nº 13.994, de 2001, a que se

refere o art. 2º do Substitutivo nº 1, a expressão “Os órgãos” pela expressão “Os

órgãos ou as entidades” e, no § 2º do referido art. 8º, a expressão “do órgão” pela

expressão “do órgão ou da entidade”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ademir Lucas - Ivair Nogueira - Gustavo

Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2009

Comissão de Administração Pública

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”.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e

Justiça concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade com as



____________________________________________________________________________
765

Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresentou.

A esta Comissão cabe, então, analisar a matéria quanto ao mérito, nos termos do

art. 102, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O art. 1º da proposição em estudo visa à criação de três cargos de Piloto de

Helicóptero no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

Administração Direta do Poder Executivo. Segundo a 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. A medida atende ao interesse público, sendo meritória.

No seu art. 2º, 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. Trata-se de proposta que, em nosso entender, observa o princípio da

razoabilidade prescrito no art. 13 da Constituição do Estado e que rege a atividade da

administração pública.

Já o art. 3º da proposição dispõe 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. A medida tem como fundamento os princípios da igualdade e da equidade, que

informam a administração pública.

Finalmente, o art. 4º do projeto dispõe que a lei entrará em vigor na data de sua

publicação e seus efeitos serão retroativos a 1º/1/2009. Conforme alertou a Comissão

de Constituição e Justiça em seu parecer, 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. O efeito retroativo deve ocorrer apenas com relação aos arts. 2º e 3º

do projeto, que preveem, respectivamente, a autorização de ressarcimento das

despesas necessárias à 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 que exercer a função

de piloto de avião a jato. Para sanar a impropriedade, a Comissão de Constituição e
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Justiça apresentou a Emenda nº 1, com a qual concordamos, pelos motivos expostos.

Quanto à Emenda nº 2, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, visa

a corrigir impropriedade formal na especificação do código do cargo de Comandante

de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, além de fazer referência ao número

da lei que estabelece a gratificação especial devida aos ocupantes desse cargo. A

proposta visa a corrigir impropriedade técnica, razão pela qual concordamos com ela.

Aderimos também à Emenda nº 3, uma vez que, ao esclarecer o valor da hora-voo

observado para fins do cálculo da gratificação a que se refere o art. 3º da proposição,

torna a lei clara e transparente. Ela pretende assegurar a observância ao princípio da

publicidade prescrito no art. 13 da Constituição do Estado.

Ressalte-se, por fim, que por meio da Mensagem nº 378, publicada no “Diário do

Legislativo” de 2/7/2009, foi encaminhada pelo Governador do Estado uma proposta

de emenda ao projeto em análise. Nos termos da justificação da mensagem, a

emenda objetiva a definição, em lei, dos critérios para a concessão de honorários ao

servidor que exerça a função de auxiliar ou membro de banca examinadora, em

processo de habilitação, controle e reabilitação do condutor de veículo automotor, no

âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG.

Esclarecemos que o inciso VI do art. 118 da Lei nº 869, de 5/7/52, que dispõe sobre

o Estatuto do Funcionários Públicos Civis do Estado, prevê, entre as vantagens a

serem conferidas ao funcionário, o pagamento de honorários.

Na definição do “Vocábulo Jurídico; de Plácido e Silva (Ed. Forense, Rio de Janeiro,

2006), os honorários são a paga que se faz a certos profissionais em compensação a

serviços por eles prestados. Diferem do vencimento, porque não precisam ser,

necessariamente, previamente estabelecidos. Podem ser variáveis, pois estão

adstritos ao serviço prestado.

Vale ressaltar que o pagamento de honorários ao servidor designado para o

exercício de função de membro ou auxiliar de banca examinadora organizada pelo

Detran-MG estava sendo regulamentado por decreto, a exemplo do Decreto nº

32.006, de 31/10/1990.

A emenda em análise estabelece parâmetros legais para o pagamento e dispõe que

o cálculo do valor da hora trabalhada será limitado a 1,5% do vencimento básico do
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Agente de Polícia, nível I, grau A, cujo valor está previsto no Anexo I da Lei nº 15.962,

de 31/12/2005.

Acolhemos neste parecer, por considerar meritória, a proposta de emenda do

Governador, por meio da Emenda nº 4, que ao final apresentamos. Ressaltamos que,

na redação por nós proposta para tal emenda, estabelecemos que somente os

servidores efetivos poderão receber os honorários pelo exercício da referida função.

É importante observar que, por tratar-se de uma função fiscalizadora, é essencial que

o seu desempenho seja restrito a servidores do quadro efetivo. Ademais, é oportuno

informar que foi apresentado pelo Poder Executivo o impacto financeiro referente às

despesas decorrentes do pagamento desses honorários. Tal medida atende ao

requisito previsto no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº

101, de 4/5/2000.

Aderimos, também, à proposta de emenda apresentada pelo Governador do Estado

por meio da Mensagem nº 382/2009, que cria na estrutura orgânica básica da

Universidade do Estado de Minas Gerais a Assessoria de Relações Regionais, além

de criar dez unidades de DAI-unitário destinadas à Universidade. Por isso,

apresentamos a Emenda nº 5.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.367/2009 com

as Emendas nºs 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e

com as Emendas nºs 4 e 5, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (...) - A Lei nº 15.962, de 30 de dezembro de 2005, passa a vigorar acrescida

do seguinte art. 5º-A:

‘Art. 5º-A - Serão devidos honorários, nos termos do inciso VI do art. 118 da Lei nº

869, de 5 de julho de 1952, ao servidor efetivo que, em caráter eventual, exercer a

função de auxiliar ou membro de banca examinadora, em processo de habilitação,

controle e reabilitação do condutor de veículo automotor, de competência do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG -, na forma definida em

regulamento e observado o seguinte:
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I - os honorários serão calculados em horas, observado o limite máximo de

sessenta horas mensais;

II - o valor da hora trabalhada equivale a 1,5% (um vírgula cinco por cento) do

vencimento básico do Agente de Polícia, nível I, grau A, previsto na Lei nº 15.962, de

30 de dezembro de 2005, por hora de trabalho.

§ 1º - Os honorários de que trata este artigo somente serão devidos se as

atividades referidas no ‘caput’ forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo

de que o servidor for titular, admitindo-se compensação de carga horária quando as

atividades forem desempenhadas durante a jornada de trabalho.

§ 2º - Os valores recebidos nos termos deste artigo não se incorporarão à

remuneração do servidor para nenhum efeito e não poderão ser utilizados como base

de cálculo para nenhuma vantagem, nem mesmo para fins de cálculo dos proventos

de aposentadoria e pensões.

§ 3º - Os critérios para a instalação de bancas examinadoras de exame de direção

de competência do Detran-MG serão definidos em regulamento.’.”.

EMENDA Nº 5

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

“Art. (...) - Fica criada na estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG - a Assessoria de Relações Regionais, com as seguintes

competências básicas:

I - articular-se com as fundações associadas à UEMG, garantindo-lhes interlocução

com a Reitoria, as Pró-Reitorias e os órgãos colegiados de deliberação superior;

II - assistir as fundações associadas à UEMG na implementação de programas de

cooperação e prestar-lhes apoio técnico;

III - encaminhar à Pró-Reitoria competente e manifestar-se previamente em

quaisquer demandas que envolvam matéria de interesse das fundações associadas e

das unidades da UEMG localizadas no interior do Estado;

IV - subsidiar a direção superior e as unidades de coordenação e execução na

avaliação do atendimento às vocações regionais nos processos de expansão das

atividades da UEMG, nos termos do § 3º do art. 199, da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Estatuto da UEMG poderá prever competências
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complementares para a Assessoria de Relações Regionais.”;

“Art. (...) - Fica acrescentada a seguinte alínea ‘d’ ao inciso IV do art. 3º da Lei

Delegada nº 91, de 29 de janeiro de 2003:

‘d) Assessoria de Relações Regionais;’.”;

“Art. (...) - Ficam criadas 10 (dez) unidades de DAI-unitário, de que trata a Lei

Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, destinadas à UEMG.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o ‘caput’, o quantitativo de DAI-unitário da

UEMG, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a

ser de 592,00 (quinhentas e noventa e duas) unidades.

§ 2º - Em decorrência da criação de que trata o ‘caput’, o item V.16.2 do Anexo V

da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos criados em decorrência do disposto no ‘caput’ e as

respectivas formas de recrutamento serão estabelecidas em decreto, observado o

disposto no art. 6º da Lei Delegada nº 175, de 2007.”.

ANEXO I

(a que se refere o § 2º do art. da Lei nº , de de de 2009)

‘ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11,16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas

Específicas Criadas e Extintas e Sua Correlação

(...)

V.16.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento

* - A tabela contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão do grupo

de direção e assessoramento foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.7.2009.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.440/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 369/2009, 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 São Gonçalo do Rio Preto o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.440/2009 tem por escopo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Gonçalo do

Rio Preto um imóvel com área de 10.000m², situado no local denominado Água

Parada, sede da vila Felisberto Caldeira, nesse Município, e registrado sob o nº

7.773, a fls. 283 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Diamantina.

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.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel será destinado ao funcionamento da Escola

Municipal Núcleo Zuma Rocha Santos e à construção de prédio para abrigar a

Creche Municipal, o que contribuirá para a melhoria da rede física das áreas de

educação, esporte e lazer e da qualidade de vida dos beneficiados.

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

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da

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

estabelecida ou modificada a sua finalidade.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos a Emenda nº 1 no

final deste parecer, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º, com o objetivo de
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corrigir dado cadastral do imóvel indicado e sua localização.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.440/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Gonçalo do

Rio Preto o imóvel constituído por área com 10.000m², situado no local denominado

Água Parada, Distrito de Felisberto Caldeira, nesse Município, registrado sob o nº

7.773, às fls. 283-284 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Diamantina.”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Padre João - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.443/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

372/2009, o projeto de lei em epígrafe “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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber parecer sobre a

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a promover a adesão do

Estado ao Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito

Federal - PEF-BNDES -, mediante contratação de operação de crédito com instituição

financeira oficial federal, amparada por recursos gerenciados pelo Banco Nacional de
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Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite de R$178.180.000,00,

destinada a financiar atividades e projetos do Estado, em especial nas áreas de

resultado Logística de Integração e Desenvolvimento, Rede de Cidades e Serviços,

bem como Investimento e Valor Agregado da Produção, constantes do Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Cumpre ressaltar que o PEF-BNDES tem como objetivo compensar a diminuição

das receitas dos Estados e do Distrito Federal decorrente da crise econômica,

especialmente em razão da redução dos repasses do Fundo de Participação dos

Estados - FPE. Os valores destinados a cada Estado foram definidos, nos termos da

Resolução nº 3.716, de 17/4/2009, do Banco Central do Brasil, de acordo com a

participação de cada um no FPE. A referida resolução estabelece, ainda, que o

empréstimo tem como finalidade viabilizar despesas de capital.

A proposição prevê que os recursos decorrentes da operação de crédito serão

depositados em instituições financeiras credenciadas a operar com o Estado e

autoriza o Poder Executivo a oferecer como garantia as cotas de repartição tributária

e de suas receitas tributárias, nos termos dos arts. 155, 157 e 159, incisos I, alínea

“a”, e II, da Constituição da República, os ativos remanescentes dos processos de

dissolução da MinasCaixa, de alienação do Credireal e do Bemge e os direitos

creditórios do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes.

Dispõe, ainda, o projeto que os recursos provenientes da operação serão

consignados como receita orçamentária do Estado e que o orçamento consignará,

anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à

amortização do principal, ao pagamento de juros e dos demais encargos pertinentes.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.

Cabe-nos esclarecer que a esta Comissão incumbe a análise dos aspectos jurídico-

constitucionais da matéria.

Primeiramente, a autorização legislativa para a contratação de operação de crédito

pelo Estado, na forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de

4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, faz-se necessária por força do disposto

no art. 32, § 1º, I, da mencionada norma e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da

Constituição mineira. De acordo com o referido art. 61, IV, compete à Assembleia
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Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito, além da necessidade de autorização

legislativa, depende do cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da

República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante

das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo

por maioria absoluta.

As normas gerais para a realização da operação de crédito que se pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

O principal requisito previsto nesse artigo é que o pleito formalizado pelo Estado

esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando

a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo, que deverá observar, ainda, as condições e os limites

fixados pelo Senado, especialmente as regras estabelecidas nas Resoluções nº 40,

de 20/12/2001, e 43, de 21/12/2001, ambas do Senado Federal.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele

controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que

fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização

para a contratação em lei específica, na Lei Orçamentária Anual ou em créditos

adicionais; a inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos

provenientes da operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado Federal – no caso, nas já mencionadas resoluções.

Quanto às garantias a serem prestadas, não vislumbramos óbices de natureza

constitucional e legal.

No que tange às cotas de receitas tributárias, o art. 167, § 4º, da Constituição da

República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que trata o art. 157

para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos

para com esta.
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No que toca aos direitos creditórios do Findes, a Lei nº 15.981, de 16/1/2006, que

cria o referido fundo, com as alterações promovidas pela Lei nº 18.038, de 12/1/2009,

dispõe, em seu art. 9º, V, que o BDMG, na condição de agente financeiro do fundo e

mandatário do Estado, fica autorizado a oferecer em garantia direitos creditórios para

assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Estado em projetos de

relevante interesse.

Por fim, quanto aos ativos adquiridos pelo Estado em decorrência da extinção da

MinasCaixa e da alienação das ações representativas do controle acionário do

Credireal e do Bemge, não vislumbramos razão de ordem legal que impeça seu

oferecimento em garantia.

Conclusão

Com base no exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.443/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.443/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa Emergencial de

Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF/BNDES - e dá outras

providências.

Inicialmente, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a promover a adesão do Estado

ao Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal –

PEF/BNDES –, mediante contratação de operação de crédito com instituição
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financeira oficial federal, amparada por recursos gerenciados pelo Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, até o limite de R$178.180.000,00.

O PEF/BNDES tem como objetivo compensar a diminuição das receitas dos

Estados e do Distrito Federal causada pela crise econômica, especialmente pela

redução dos repasses do Fundo de Participação dos Estados – FPE. Os valores

destinados a cada Estado foram definidos, nos termos da Resolução nº 3.716, de

17/4/2009, do Banco Central do Brasil, de acordo com a participação de cada um no

FPE. A referida resolução estabelece, ainda, que o empréstimo tem como finalidade

viabilizar despesas de capital.

A Circular nº 059, de 4/6/2009, do BNDES, que regulamenta o PEF/BNDES, define

que o prazo para a contratação do empréstimo é até 31/12/2009 e que o prazo total

da operação é de até 9 anos, incluído o prazo de carência de 12 meses. Define,

ainda, que a taxa de juros para a operação direta será a Taxa de Juros de Longo

Prazo - TJLP -, acrescida de 3% ao ano, sendo 2% a título de remuneração básica do

BNDES e 1% a título de taxa de risco de crédito.

De acordo com o projeto, os recursos obtidos serão destinados a financiar

atividades e projetos do Estado, em especial nas áreas de resultados Logística de

Integração e Desenvolvimento, Rede de Cidades e Serviços e Investimento e Valor

Agregado da Produção, constantes no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado –

PMDI.

Conforme disposto no PMDI, a área de resultados Logística de Integração e

Desenvolvimento apresenta dois objetivos estratégicos: a) reduzir os custos dos

transportes e ampliar o acesso a mercados da produção mineira, por meio da oferta

de malha viária suficiente, adequada e segura; b) superar gargalos e melhorar a

qualidade da infraestrutura de transportes, para ampliar a inserção competitiva da

economia mineira e o desenvolvimento das regiões de baixo dinamismo. A área de

resultados Rede de Cidades e Serviços tem como objetivos estratégicos: a) planejar e

gerir o desenvolvimento da rede de cidades mineiras para adequar sua capacidade

de prestação de serviços de educação, saúde, saneamento, assistência social,

cultura, transporte, habitação, acesso à internet, inovação tecnológica, formação

profissional e gestão ambiental; b) fortalecer o sistema de planejamento e gestão
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urbana, especialmente o das cidades-polo; c) ampliar a inserção nacional e

internacional da Região Metropolitana de Belo Horizonte; d) ampliar o acesso da

população dos Municípios de pequeno porte aos serviços sociais básicos e aos

mercados; e) promover a inserção territorial competitiva da rede de cidades mineiras

nos espaços geoeconômicos nacionais. Por sua vez, a área de resultados

Investimento e Valor Agregado da Produção tem como objetivos: a) construir um

ambiente de negócios favorável e atrativo para os investimentos produtivos,

simplificando a relação do setor público com o setor privado e conferindo maior

agilidade e efetividade ao licenciamento ambiental; b) implementar política inovadora

e sustentável de fomento; c) implementar promoção agressiva de novos

investimentos e desenvolvimento de empresas e cooperativas, com ênfase na

agregação de valor; d) ampliar a taxa de investimento da economia mineira.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-constitucional,

entendeu não haver óbice à tramitação da matéria. De acordo com seu parecer, a

autorização legislativa para a contratação de operação de crédito pelo Estado faz-se

necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal

e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição mineira. Segundo o citado art. 61, IV,

compete à Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de

crédito. Ressaltou, ainda, essa Comissão que a autorização legislativa é apenas uma

condição prévia para a efetivação do empréstimo, que deverá observar, ainda, as

condições e os limites fixados pelo Senado, especialmente as regras estabelecidas

nas Resoluções nºs 40, de 20/12/2001, e 43, de 21/12/2001.

O projeto prevê que podem ser oferecidas como garantia: a) a vinculação das

receitas tributárias do Estado discriminadas nos arts. 155, 157 e 159 da Constituição

Federal; b) os 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 -; c) os 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.

Destacamos, finalmente, que, nos termos do projeto, o orçamento do Estado
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consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas

relativas à amortização do principal e ao pagamento de juros e dos demais encargos

pertinentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.443/2009 no

1º turno.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Juarez Távora - Antônio Júlio - Fábio Avelar.

ERRATA

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 896/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 28.3.2008, na pág.

79, col. 3, no inciso VI do art. 1º da Redação do Vencido, onde se lê:

“sociedade”, leia-se:

“sociedade civil organizada”.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 11 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2009

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Doutor Rinaldo

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.515 a 3.519/2009 - Requerimentos nºs 4.205 a

4.213/2009 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais

e de Cultura e dos Deputados Délio Malheiros e Dalmo Ribeiro Silva (2) - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor Rinaldo, Weliton Prado, Padre João e

Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Questões de ordem -

Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado

Domingos Sávio - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -

Gláucia Brandão - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres

- Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Maria Tereza Lara, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal, encaminhando cópia de ofício

enviado ao Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados

em que faz menção ao informativo “ O Gás do Norte de Minas”. (- À Comissão de

Minas e Energia.)

Do Sr. Cleonilson Nicacio Silva, Presidente da Infraero, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.336/2009, da Comissã o Especial dos Aeroportos.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (3), informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Requerimento n°s 3.843 e 3.861/2009, r espectivamente das Comissões

de Direitos Humanos e Participação Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações sobre

o impacto financeiro decorrente da emenda que propõe a criação de funções

gratificadas destinadas à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água

e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

3.186/2009.)
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Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, informando que seria

representado pelo Sr. Antônio Maria Claret Maia em audiência pública da Comissão

de Política Agropecuária, em 30/6/2009.

Do Sr. Dilceu Dal Bosco, Deputado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso,

encaminhando cópia de moção do Deputado Riva, aprovada por essa Casa, na qual

é formulado voto de congratulações com o Senador Osmar Dias pela apresentação

de projeto que possibilita o financiamento, pela União, das instituições de ensino

superior mantidas pelos Estados. (- À Comissão de Educação.)

Da Sra. Eunice Maria Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,

solicitando, em nome dessa Casa, seja realizada nessa Câmara audiência pública da

Comissão de Saúde para tratar da situação do Hospital Municipal, que não está

funcionando. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo, dando ciência de medidas de economia tomadas nessa Casa, as quais

foram objeto de matérias elogiosas na mídia. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Renan Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Teófilo Otôni,

agradecendo o convite para o ciclo de debates “Consórcios intermunicipais -

cooperação e gestão”.

Do Sr. Eduardo Lery Vieira, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado

de Minas Gerais - Indi -, prestando informações relativas ao Requerimento n°

3.818/2009, da Comissão de Participação Popular.

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

relativas ao Requerimento n° 3.632/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.541/2 009, da Comissão de Direitos

Humanos, e 3.697/2009, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, comunicando a

celebração de convênio da Secretaria de Transportes com o Município de Belo

Horizonte para obras de alargamento da Av. Antônio Carlos. (- 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. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 3.239/2009, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.239/2009.)

Do Sr. Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas

Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social (2), prestando informações relativas

aos Requerimentos n°s 2.818/2008 e 3.833/2009, da C omissão de Participação

Popular.

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica da Secretaria de Educação, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.732/2009, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.838/2009 , da Comissão Extraordinária

para o Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional.

Do Sr. Cristiano Maia Luz, Coordenador Regional da Defensoria Pública em Pouso

Alegre, encaminhando cópia de manifesto da Câmara Municipal de Pouso Alegre em

prol da criação da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública do Estado. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Thaïs Velloso Cougo Pimentel, Presidente do Conselho Deliberativo do

Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, encaminhando notificação do

tombamento definitivo do Palácio da Inconfidência. (- À Mesa da Assembleia.)

Da Sra. Jussara Maria Rocha, Superintendente de Políticas do Turismo da

Secretaria de Turismo (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s

3.834 e 3.835/2009, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do Governador do Estado,

agradecendo convite para audiência pública da Comissão de Minas e Energia e

informando que o Secretário de Desenvolvimento Econômico irá representar o

Governador no referido evento.

Do Sr. Robínson Correa Gontijo, Diretor Regional do Sesc-MG, solicitando que esta

Casa se manifeste contrariamente ao Projeto de Lei n° 174/2009, do Senador Leomar

Quintanilha, em fase de discussão na Comissão de Desenvolvimento Regional e

Turismo do Senado Federal. (- À Comissão de Turismo.)



____________________________________________________________________________
782

Da Sra. Cristiana Fortini, Presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo,

agradecendo a parceria desta Casa na realização do VI Congresso Mineiro de Direito

Administrativo.

Do Sr. Paulo César Duarte, Diretor do Conselho de Segurança Pública de

Diamantina, solicitando a intercessão desta Casa para a obtenção de verba que

possibilite a reforma da cadeia pública do referido Município. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

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 3.515/2009

Altera a redação do art. 2º da Lei nº 14.599, de 2003, que autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.599, de 2003, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo

o prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.”.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2009.

André Quintão

Justificação: Em 1951, o Município de Matias Barbosa doou uma área de 10.000m²

ao Estado, a fim de que no local fosse construído um prédio para instalação de uma

escola rural, o que efetivamente ocorreu, com a ocupação de uma área de 2.380m².

Considerando-se que a área era suficiente para que a escola estadual pudesse

expandir-se e construir instalações destinadas à prática de educação física e que a

área remanescente se encontrava ociosa, foi apresentado o Projeto de Lei nº

1.557/2001, destinando o restante do terreno à construção de um conjunto
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habitacional destinado às famílias de baixa renda.

Esse projeto de lei foi aprovado, resultando na Lei nº 14.599, de 2003, que continha

a cláusula padrão de reversão ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco

anos contados da lavratura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação

prevista no art. 1º, o que ainda não ocorreu. Entretanto, agora, a Prefeitura Municipal

de Matias Barbosa está elaborando o Plano Municipal de Habitação de Interesse

Social e se deparou com esse impedimento técnico para se incluir o referido terreno

em seu planejamento. Solicitou-nos, então, a revalidação da norma legal, de maneira

que o prazo previsto na cláusula de reversão fosse ampliado ou tivesse sua

contagem reiniciada.

Dessa forma, apresentamos este projeto de lei, para garantir a destinação social do

referido terreno, já objeto de apreciação por esta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.516/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, de Turismo,

Serviços e Agronegócios da Campanha, com sede no Município de Campanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, de

Turismo, Serviços e Agronegócios da Campanha, com sede no Município de

Campanha.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2009.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação Comercial, Industrial, de Turismo,

Serviços e Agronegócios da Campanha consiste’ em sustentar, defender e reivindicar

perante os poderes públicos os direitos, os interesses e os assuntos que digam

respeito as classes empresariais; promover a união e solidariedade entre os

associados e associações de classe; promover e divulgar o turismo, produtos e

serviços da cidade e região.

Além disso, 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.517/2009

Declara de utilidade pública o Moto Kart Clube de Pará de Minas, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Moto Kart Clube de Pará de Minas,

com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2009.

Inácio Franco

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

Kart Clube de Pará de Minas, fundado em 2/1/2008.

O Moto Kart Clube de Pará de Minas, associação sem fins econômicos, tem por

finalidade promover o desporto motorizado, em especial os realizados com kart e

motocicletas, em todas as suas modalidades, no Município de Pará de Minas e

região.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.518/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Geraldo do Baixio a área

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Geraldo do

Baixio uma área de 8.786,46m² (oito mil setecentos e oitenta e seis vírgula quarenta e

seis metros quadrados), a ser desmembrada de uma área total de 12.000m² (doze mil



____________________________________________________________________________
785

metros quadrados), localizada no Município de São Geraldo do Baixio, registrada sob

o nº 234, à fls. 51 do Livro nº Quatro-B, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

construção de uma área de lazer para o Município.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2009.

José Henrique

Justificação: Justifica-se a doação desta área para o Município pelo fato de já existir

um projeto de ocupação consistente no âmbito da educação, cultura, esporte e lazer,

que prevê reserva de área para construção de quadra esportiva. Vale ainda ressaltar

que a Prefeitura já possui recursos financeiros disponibilizados para a construção de

uma praça no local.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.519/2009

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de

Itabira - Consep Central -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Itabira - Consep Central -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 9 de julho de 2009.

Ronaldo Magalhães

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Itabira – Consep

Central -, entidade sem fins lucrativos com sede nesse Município, fundada em
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7/11/2006, tem realizado importantes trabalhos na cidade. Seu objetivo é constituir um

canal privilegiado através do qual as autoridades policiais e as do sistema de defesa

social locais possam auscultar a comunidade, contribuindo para que as instituições

estaduais operem em função da segurança dos cidadãos e da comunidade.

Dessa forma, cumpridos os requisitos formais e em face da importância do trabalho

da entidade, contamos com a aprovação deste projeto por esta Casa.

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

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

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.205/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação

e Tecelagem em Geral pelo transcurso do seu 70º aniversário de fundação. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 4.206/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e com o

Instituto Cândido Tostes pela realização do 26º Congresso Nacional de Laticínios.

Nº 4.207/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e com o

Instituto Cândido Tostes pela comemoração de seu 74º aniversário de fundação. (-

Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.208/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com D. Anselmo Müller, Arcebispo Emérito de Januária, pelos 25

anos de sua sagração como Bispo. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.209/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Escola Municipal Doutor João Pinheiro pelo transcurso de

seus 101 anos de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.210/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações que menciona,

relativas ao projeto do complexo penitenciário de Ribeirão das Neves. (- À Mesa da

Assembleia.)
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Nº 4.211/2009, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Meio Ambiente

pedido de providências para que seja elaborado laudo técnico sobre as Avenidas

Jove Soares, São João e Walter Mendes Nogueira, no Município de Itaúna.

Nº 4.212/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Agricultura e ao Presidente da Emater-MG pedido de

providências para que seja estudada a possibilidade de atendimento de famílias

residentes no Projeto de Assentamento - PA - Betinho, no Município de Bocaiúva, por

meio do programa Minas sem Fome.

Nº 4.213/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Delegado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais pedido de

providências para que seja constituído fórum permanente, composto pelas entidades

que menciona, com o objetivo de encaminhar e acompanhar questões referentes aos

assentamentos de reforma agrária no Estado, crédito fundiário e remanescentes do

Banco da Terra.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais e de Cultura e dos Deputados Délio Malheiros e Dalmo Ribeiro Silva (2).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo* - Sr. Presidente, caros colegas Deputados,

Deputadas, pessoas que nos visitam, telespectadores da TV Assembleia, é um prazer

voltar a esta tribuna para falar sobre a audiência pública realizada hoje nesta Casa

com sua presença, Sr. Presidente, que as Comissões de Saúde e do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social realizaram, a meu pedido, para discutirmos a

prorrogação da licença-maternidade. Estavam presentes a Dra. Marta Alice Venâncio

Romanini, coordenadora do Programa Viva Vida, representando o Secretário de

Saúde, Dr. Marcus Pestana; Paulo Roberto, representando o Sindisaúde; Maria Taís

da Costa Oliveira, assessora e representante da Secretária Renata Vilhena. Entre os

presentes, além de nosso Presidente, Deputado Carlos Pimenta, que presidia a

reunião, a Deputada Ana Maria Resende.
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Sr. Presidente, como era de esperar, foi uma reunião muito proveitosa. Temos

nesta Casa um projeto de lei para que a licença-maternidade de 120 dias seja

estendida para 180 dias. Trata-se de um projeto de minha autoria, com a participação

da bancada feminina desta Casa. Ele não beneficia a mãe, mas sim a criança, que

precisa do contato permanente com a mãe e de seis meses de amamentação. Assim,

o projeto visa a dar à criança uma assistência melhor, pois, por meio da

amamentação e da companhia da mãe, a criança vai ter, durante seis meses, pelo

aleitamento materno, imunização contra doenças e melhoras psicológicas e sociais

que a farão no futuro ser uma pessoa saudável.

Segundo notícias citadas pela Dra. Marta Alice, uma criança que tem amamentação

durante 6 meses tem 14 vezes menos chances de morrer por diarreia. Quer dizer, a

que não é amamentada durante 6 meses tem 14 vezes mais chances de vir a falecer

por diarreia na infância. A criança que não é amamentada tem 60 vezes mais

chances de internação com pneumonia até o terceiro mês de idade. Então, até o

terceiro mês, de crianças que foram internadas com pneumonia, 60% delas não

tiveram aleitamento materno. Até 6 meses de idade, as crianças que não tiveram

aleitamento materno tem 17 vezes mais chances de internar-se com pneumonia.

Então, a fala dos nossos convidados nos levaram a investir mais nessa campanha

para sensibilizarmos o nosso Governador, que, tenho certeza, é sensível à extensão

da licença-maternidade para 180 dias. Isso já existe em 16 Estados da União, já é

uma realidade para as funcionárias públicas federais. E algumas empresas já

anunciaram essa extensão, com benefícios fiscais da União.

Então, Sr. Presidente, gostaria de ler, para ficar registrado nos anais desta Casa e

para o conhecimento de todos os Deputados, o requerimento que fizemos no final. (-

Lê:)

“Ampliação da licença-maternidade, Projeto de Lei Complementar nº 31/2007,

Plenário ALMG - 9/7/2009. Sr. Presidente, ilustres colegas, telespectadores da TV

Assembleia, é absolutamente relevante o momento que mais uma vez criamos no dia

de hoje nesta Casa, para a reflexão e a tomada de posição da sociedade mineira em

relação à ampliação da licença-maternidade para as servidoras públicas estaduais. E

sabemos que aqui encontramos ressonância máxima para esta campanha que
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abraçamos, juntamente com toda a bancada feminina da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais. Em ato memorável, o nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto

Coelho, por ocasião das comemorações do Dia Internacional da Mulher, presenteou a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao assinar a Deliberação nº 2.441/2009, que

introduziu nesta Casa uma ação, antes de tudo, em prol da defesa integral da

infância.” Como já dissemos, a nossa preocupação é com a criança.

“A ampliação da licença-maternidade para as servidoras do Legislativo mineiro.”

Vejo aqui a Deputada Ana Maria Resende, que já citei, estava presente e é

participante neste projeto de lei para a ampliação da licença-maternidade.

“Sabemos ser longo o caminho trilhado pelas mulheres e pela sociedade na direção

do entendimento de que o cuidado precoce ao recém-nascido, com foco nos

primeiros seis meses de vida, é sem dúvida nenhuma o maior programa mundial de

prevenção de doenças biológicas, psicológicas e sociais.

É deste lugar que nos inspiramos para manter viva a necessidade de um

posicionamento da Assembleia, não apenas do ponto de vista da juridicidade, da

constitucionalidade e da legalidade, mas sobretudo quanto ao mérito dessa

importante questão, que muito também interessa ao Estado, como provedor que é

das ações de saúde em Minas Gerais.”

O nosso Estado é exemplo para muitos Estados da União. É visitado por dirigentes

de outros Estados para conhecer o nosso choque de gestão. O segundo mandato: o

Estado para resultado. Foram inovações de como administrar, portanto nosso Estado

precisa estar junto com os 16 Estados da União que já prolongaram a licença-

maternidade. Tenho a certeza de que nosso Estado continuará nessa caminhada

para, mais uma vez, ser exemplo para todo o Brasil.

“O tema possui inquestionável embasamento científico; tangível repercussão

econômica e incontestável potencial de transformação da sociedade. O nosso olhar

se dirige para a promoção de bases para um comportamento humano não agressivo

e resistente ao estresse. E esta ação hoje em pauta é sem dúvida um dos mais

importantes instrumentos dos quais podemos lançar mão para fazer valer o principio

instituído pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que, em seu art. 1º preconiza: “As

políticas públicas devem ter como referência a condição especial de pessoas em
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desenvolvimento”.

A sociedade mundial, desde o Congresso de Berlim, em 1890, vem buscando o

aprimoramento do tema licença-maternidade. Inicialmente com foco na produção da

operária, ofereceu-lhe um pequeno período de descanso antes e após o parto. Desde

lá avançamos principalmente no entendimento de que o ser em evolução gerado pela

mulher trabalhadora precisa estabelecer um forte vinculo afetivo com sua mãe em

seus primeiros seis meses de vida e, a partir daí, construir laços perenes com o seu

primeiro grupo social: a família.

Os nossos convidados de hoje na audiência pública conjunta das Comissões de

Saúde e do Trabalho expuseram questões fundamentais relativas aos benefícios e às

repercussões sociais da ampliação da licença-maternidade das servidoras estaduais,

com o importantíssimo posicionamento da Dra. Maria Alice Venâncio Romanini,

Coordenadora do Programa Viva Vida e Saúde da Secretária de Saúde, trazido em

nome da instituição e do Secretário Marcus Pestana, de apoio ao projeto de lei

complementar de nossa iniciativa e da bancada feminina.”

Lembro que a Dra. Maria Alice é pediatra e estava ali representando a sua classe,

que sempre visa ao melhor para a criança.

“Mas queremos avançar definitivamente em relação à ampliação da licença-

maternidade para as servidoras estaduais, tema que aqui retorna mais uma vez em

audiência pública. Em 12/7/2006, o Deputado Fahim Sawan, em iniciativa pioneira,

trouxe o tema a debate nesta Casa, por via da Comissão de Administração Pública,

de um grupo de convidados ilustres. O desenrolar do encontro, registrado em 58

laudas pela competente Taquigrafia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não

deixou dúvida quanto à pertinência dessa medida. De todo o relevante que lá foi dito,

pinçamos a oportuna fala do então Presidente da Comissão de Administração

Pública, Deputado Fahim Sawan: ‘ Às vezes corremos o risco de dizer que a atenção

básica é de baixa complexidade. Temos de acreditar na promoção da saúde e na

prevenção. (...) A licença maternidade é a licença da criança, como disse o Dr.

Hermeraldo Andrade, OAB-MG. (...) Poderíamos resolver muitos problemas se

tivéssemos uma atenção básica adequada neste país.”

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte)* - Deputado Doutor Rinaldo, queria
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cumprimentá-lo pelo pronunciamento e pela proposta da audiência pública em que

debatemos hoje, pela manhã, sobre o aumento do período da licença-maternidade.

Queria cumprimentá-lo porque sabemos que a medicina moderna trabalha na

prevenção da doença. Quando esta já se instalou, vamos trabalhar com a medicina

curativa. Mas o aumento da licença-maternidade, do tempo para aleitamento, com

certeza, como já foi dito por V. Exa., é garantia de que haverá menos problemas

psicológicos, sociais e biológicos para serem tratados pela nossa medicina.

Estou certa de que o Governador Aécio Neves se sensibilizará com esse projeto,

com esse pensamento de aumentar a licença-maternidade para, assim, haver

pessoas mais felizes, mais equilibradas, construindo uma Minas Gerais muito melhor.

Meus parabéns e muito obrigada por ter concordado que todas nós, mulheres,

subscrevêssemos com V. Exa. esse projeto de lei que trata do aumento da licença-

maternidade para as mulheres mineiras funcionárias públicas.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero parabenizá-lo, Deputado

Doutor Rinaldo, por essa iniciativa em defesa dos direitos da mulher. Realmente, a

ampliação da licença-maternidade de 120 para 180 dias vai dar mais qualidade de

vida, mais condições às crianças, mais saúde psicológica, mais saúde física. V. Exa.

tem todo o nosso apoio nessa iniciativa. A nossa bancada foi muito bem representada

pela Deputada Ana Maria Resende, Deputada atuante nesta Casa.

Deputado Doutor Rinaldo, como conversamos ontem em Divinópolis, na

“Conferência Livre de Segurança Pública”, em que V. Exa. esteve representado -

fizemos questão de mencioná-lo -, foi e está sendo muito importante essa

conferência. Em Divinópolis, a Polícia Militar teve essa iniciativa e contou com o apoio

do governo municipal, de várias entidades, como a Fiemg, para debater as políticas

públicas de segurança pública em nível nacional. Sabemos que a segurança pública

hoje não é mais só papel de polícia. É de polícia, sim, para realmente combater a

criminalidade, mas é também de toda a população, para construirmos

verdadeiramente uma cultura da paz.

Então, manifestamos nossos cumprimentos. A sua cidade, Divinópolis, está de

parabéns por essa iniciativa e por um debate, com certeza, profícuo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Gostaria de parabenizá-lo pelo
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encontro, por essa reflexão que V. Exa. traz a este Parlamento. É muito importante,

Deputado Doutor Rinaldo, discutirmos ações - muitas, embora, não pertencentes

diretamente ao Parlamento -, mas podemos também apresentar sugestões.

Quanto à licença-maternidade, V. Exa., como médico, como parlamentar, como ex-

Prefeito e como cidadão, faz uma reflexão muito importante. É no Parlamento que

podemos elaborar propostas para que o próprio Congresso, o Senado ou aqui

mesmo, no nosso Plenário, tenhamos leis firmes, que deem visibilidade àqueles que

realmente têm necessidade dos benefícios já estabelecidos pela Constituição.

Parabenizo V. Exa. pela iniciativa de abordar ações importantes a serem debatidas

com o povo mineiro, principalmente neste momento do encaminhamento. Estamos

instalando, criando um novo momento, um novo benefício, uma nova lei que

enquadre e dê o seguimento necessário dentro da própria Constituição. Parabéns por

esse importante tema. Estaremos apoiando sempre a sua iniciativa. Aliás, V. Exa. tem

sido neste Parlamento um grande defensor, pelo seu conhecimento, pelo seu grau de

amizade com todos os órgãos do Estado, do seu querido Município, Divinópolis, a sua

região. Mais uma vez, verifico que sua presença constante neste Parlamente traduz o

selo da responsabilidade com seus eleitores e toda a sua região. Parabéns.

O Deputado Doutor Rinaldo - Após a audiência realizada em 2006, o Presidente

Lula sancionou a Lei nº 11.770, que instituiu o programa Empresa Cidadã - não em

consequência da reunião, mas em relação ao tempo -, o qual permite a organizações

de iniciativa privada fazerem sua adesão mediante incentivos fiscais.

Ato contínuo, em dezembro do mesmo ano o Presidente regulamenta, através do

Decreto nº 6.690, de 11/12/2008, a ampliação da licença-maternidade para as

servidoras públicas federais e abre caminho para que esse movimento ganhe o País

e chegue a esta Casa por meio da sensibilidade do nosso Presidente, Deputado

Alberto Pinto Coelho, em 9/3/2009.

O cartesianismo de muitos técnicos resistentes a esse avanço social, que apontam

seu olhar tecnicista para o chamado equilíbrio financeiro e atuarial, parece questão

superada no País. A União, os Estados e os Municípios aderentes à iniciativa

reservaram parte dos recursos de seu Tesouro para o custeio dessa ampliação,

descartando-se aqui qualquer ligação com benefícios previdenciários. Os números a
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seguir trazem essa evidência objetiva: toda a administração federal, direta, autárquica

e fundacional já desfruta da licença ampliada, além de 16 Estados da Federação,

entre eles São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo,

Mato Grosso, Pernambuco e Rondônia. E já são 121 Municípios brasileiros a adotar

essa ideia.

Ainda na esteira desses dados atualizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria,

que comanda a campanha nacional “Seis É Melhor”, sabemos que 40 outras leis

sobre a matéria tramitam em Estados e Municípios brasileiros.

O Deputado Doutor Rinaldo - Obtivemos da reunião de audiência pública um

encaminhamento, um requerimento de minha autoria, assinado também pela

Deputada Ana Maria Resende e pelo Deputado Carlos Pimenta, pedindo uma reunião

com o Governador Aécio Neves para levarmos todas as falas dos nossos convidados

e todos os anseios dos Deputados desta Casa a fim de ampliarmos a licença-

maternidade.

Espero que tenha oportunidade, Deputado Sebastião Helvécio, na próxima fala, de

dar sequência ao nosso pedido. Nosso Presidente não está permitindo, mas gostaria

muito de ouvi-lo. Boa-tarde a todos, foi um prazer.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de saudar a todos. Nesta semana, nossa

caravana contra uma das tarifas de água mais caras do Brasil, que é a tarifa de água

da Copasa, continua a pleno vapor. Está percorrendo diversos Municípios mineiros e

diversas regiões, discutindo com a população, distribuindo panfletos, indo às rádios

comunitárias. Temos contato com a população, com as entidades, com igrejas. Há

uma grande mobilização.

Foi lamentável, nesta semana, a aprovação em 2º turno do projeto que cria a

agência tarifária e homologatória. Por quê? Porque o projeto que foi aprovado nesta

Casa se destina a aumentar o valor da conta de água. Não sou eu quem fala isso.

Quem falou foram o próprio Presidente da Copasa e seus Diretores. Disseram que,

assim que a agência fosse criada, aumentariam ainda mais a tarifa da conta de água

e de esgoto no Estado.
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Pergunta-se: vocês são a favor de criar-se uma agência? Somos a favor da criação

de uma agência de verdade, que funcione nos moldes da Lei Federal nº 11.445. A

agência criada aqui em Minas Gerais não atende à legislação. Não haverá concurso

público para a ocupação de mais de 20 novos cargos. Esses cargos serão ocupados

mediante “canetada” do Governador, que indicará e nomeará da seguinte forma: “Ah,

esse aqui é meu amigo, ajudou-me na campanha, está nomeado”. E esse vai lá para

a agência. Então, como funcionará o reajuste? Para realizá-lo, a agência terá de

mandar a planilha de custos e um ofício informando o percentual de reajuste. Quem

analisará se o reajuste será dado ou não é a agência. E, então, quem analisará a

proposta será o sindicato, a população, as entidades? Não, porque isso será feito por

aqueles que o Governador indicou, quando deu a “canetada” e os nomeou. Essas

pessoas decidirão sobre o aumento. Pergunto: Se o Governador colocou essas

pessoas lá, elas servirão aos interesses de quem? Do governo? É lógico que sim, e

farão aquilo que o governo quiser.

O mais absurdo ainda é que os servidores do nosso Estado já estão, há muitos

anos, sem reajuste. Os professores, os policiais civis e militares, os Agentes

Penitenciários, os profissionais do Corpo de Bombeiros, os serviçais, os servidores

administrativos e os Fiscais têm um dos salários mais baixos de todos os Estados da

Federação. Porém, o Governador, antes mesmo de aquelas pessoas assumirem a

agência, começarem a trabalhar, já deu aumento a quem ocupará os cargos. Ele

mandou uma emenda determinando que os ocupantes desses cargos tenham o

aumento. E foi bem significado o aumento dos salários para quem ocupará esses

cargos - os seus amigos, que serão nomeados por meio de uma “canetada”.

Pergunto: As pessoas indicadas pelo Governador farão o quê?”. Atenderão o

interesse da Copasa e o do governo. E, se não fizerem o que o governo e a Copasa

querem, o Governador, com uma “canetada”, as exonera, os demite. Por isso, nós

falamos que essa agência é homologatória. É a raposa tomando conta do galinheiro.

A agência fará o que o governo quer.

Então, fica o nosso questionamento, porque a agência não poderia discutir apenas

a água e o esgoto. Ela teria também de permitir a participação dos ambientalistas, do

Sindágua, do movimento organizado e de contar com o controle social e a
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participação das prefeituras, que são titulares. Mas, do jeito como está, todos os 611

Municípios sob responsabilidade da Copasa ficam obrigados a se vincularem a essa

agência.

Mas a lei federal não fala isso. Na nossa avaliação, a lei é inconstitucional, imoral e

ilegal. Ela continuará fazendo com que as pessoas simples continuem pagando pelo

que não devem. Por exemplo, estive em Turmalina, Carbonita, Veredinha, Montes

Claros, Itamarandiba e em vários outros Municípios do Estado de Minas Gerais -

ontem estive em Betim. Então, estamos percorrendo todo o Estado de Minas Gerais

com a nossa caravana, e as pessoas vêm até nós e nos falam: “Se houver tratamento

de esgoto, eu quero pagar por ele, sim, mas eu quero pagar pelo que eu devo”. O que

acontece hoje? Hoje, o cidadão é obrigado a pagar até por fossa séptica. Se o

cidadão faz uma fossa séptica no fundo de sua casa, mesmo não tendo rede de

esgoto, a Copasa fará a cobrança. O cidadão é obrigado a pagar. Vejam só o

absurdo. O serviço não está sendo prestado, não há tratamento de esgoto - e essa é

a realidade em diversos Municípios do nosso Estado -, mas ele é cobrado.

Eu tenho aqui uma lista que detalhei. A cada semana, falamos sobre uma história.

É lamentável o que aconteceu na cidade de São Francisco, em que um professor de

Português, de 27 anos, perdeu a vida. Já tínhamos denunciado que a Copasa faz um

queijo suíço no Estado inteiro. Ela esburaca a cidade, mas depois não conserta. Já

tínhamos feito aqui a denúncia dessa situação. Infelizmente, esse professor, num

domingo à noite, estava em sua motocicleta quando caiu em um buraco e veio a

falecer. Fica aqui o nosso pesar e a nossa denúncia, mais uma vez, porque já

havíamos denunciado e avisado, mas infelizmente a Copasa não tomou as

providências.

Vejam aqui o número de Municípios em que a Copasa cobra pelo tratamento de

esgoto, mas não presta esse serviço. Num verdadeiro desrespeito, joga o esgoto, que

corre a céu aberto, pelos rios e lagos, poluindo o meio ambiente.

Em Extrema, por exemplo, a população paga 50% de taxa de esgoto, mas não há

tratamento de esgoto; ele é lançado diretamente no Rio Jaguari. Em Joaíma, desde

2009 a população paga 40% de taxa de esgoto, mas este é lançado diretamente no

Rio São Miguel e nos Córregos do Giruzinho e do Escadinha, onde existem vários
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problemas na qualidade e no valor da água e do serviço de esgoto. Aliás, aí o esgoto

corre a céu aberto. Não há tratamento de esgoto. O mau cheiro exalado é tão forte

que incomoda as pessoas, principalmente no momento das refeições. Há ainda sérios

problemas para a saúde, posto que o esgoto hospitalar é lançado diretamente no rio.

O próprio Vice-Prefeito disse que a Copasa não cumpre as obrigações, porque, uma

vez assinado o contrato, a Copasa só pode cobrar pelo tratamento de esgoto depois

de as ETEs estarem prontas, o que não acontece. Antes de as estações estarem

prontas, a Copasa já cobra a taxa de esgoto. Isso acontece em várias outras cidades.

São muitas as irregularidades.

Em Jacinto, o esgoto é lançado diretamente no Rio Jequitinhonha, e a população

paga 40% pelo tratamento de esgoto. Em Novo Cruzeiro, a população paga 40% de

taxa de esgoto e grande parte dele é coletado e lançado diretamente no Rio Gravatá.

Em Coronel Murta, ele é lançado no Rio Jequitinhonha e, em Vazante, é lançado

diretamente no Rio Santa Catarina, deixando a sua população revoltada. Há ainda

problemas em Canápolis, Campinópolis, Iturama, etc. São 611 Municípios. Em

algumas cidades, ficamos realmente felizes de ter vitórias parciais, e esperamos que

elas se confirmem.

Em Montes Claros, a Justiça determinou a redução de 12% na conta de água,

conforme divulgado pela imprensa, e a devolução retroativa dos valores pagos

indevidamente em relação ao tratamento de esgoto. Aliás, estivemos em Montes

Claros, na exposição, na porta, panfletando com a nossa caravana.Chegamos às 9

horas e só saímos às 3 horas da madrugada do outro dia, cumprimentando as

pessoas e conversando com elas, olho no olho. Realmente o povo está

revoltadíssimo. Gostaria de agradecer o apoio de toda a população de Montes Claros

e parabenizar o Fábio Neves, o Fabinho de Montes Claros, que está coordenando a

campanha naquela cidade em relação às tarifas absurdas cobradas pela Copasa.

Fizemos um grande movimento. Hoje à noite, estaremos na cidade de Iturama, onde

haverá uma exposição, e vamos estar lá na porta, panfletando, conversando com as

pessoas e anotando contribuições.

Já ajuizamos dezenas e dezenas de ações desde 2007 e, numa dessas ações,

questionamos os aumentos ilegais e imorais praticados pela Copasa. Conseguimos



____________________________________________________________________________
797

uma determinação na Justiça, uma liminar proibindo o aumento do valor da água da

Copasa, que seria em torno de 9%, a partir de março. Conseguimos impedir esse

aumento, e a Copasa não ficou satisfeita e recorreu ao STJ. A justificativa da Copasa

para o aumento foi alegação de falência. Pura mentira. O Presidente do Tribunal

negou o pedido da Copasa e continuou proibindo o aumento do valor da conta de

água. Semanas depois, a Copasa vem e anuncia o seu balanço e, ao invés de

quebrar, de falência, como ela mesma disse, pasmem, teve o maior crescimento em

relação às suas receitas, de mais de 52% em três meses. Isso representou para os

seus cofres o valor de R$133.000.000,00. Esse foi o lucro que a Copasa obteve em

apenas três meses. Ela quebrou ou teve problemas financeiros? Não teve, o que

aconteceu foi um aumento dos lucros em 52%, em R$133.000.000,00. Ela mentiu no

processo.

O que os senhores acham que acontecerá com essa agência? Quando a planilha

chegar a essa agência, os próprios indicados do governo irão julgar e definir a

necessidade ou não de aumento, e farão exatamente aquilo que a Copasa quer. Essa

é a injustiça com o povo, o que não podemos permitir. Não podemos permitir uma

agência para aumentar a tarifa de água. Somos a favor de uma agência que fiscalize.

Em todas essas cidades, nos 611 Municípios, o que queremos é uma fiscalização da

qualidade da água, para sabermos se é uma água de boa qualidade. Isso porque,

conforme já disse, existem sérios problemas em relação à água em várias cidades do

Estado, totalmente questionáveis.

Em Vazante, a população está questionando por que recebe a água calcária e

pesada, segundo a Associação Vazantina de Ecologia. Apesar de a Copasa, pelo

contrato de concessão, estar obrigada a atender 100% da população com água

tratada - ela investiu R$2.700.000,00 na implementação do sistema produtor do Rio

Carrancas, em 24 meses -, passados mais de três anos, ela não cumpriu o que foi

garantido. O sistema ainda não foi implementado, mas, mesmo assim, a Copasa

começou a cobrar pelo serviço de esgoto um mês antes da comunicação feita pelos

consumidores.

Problemas não faltam, por isso estamos cumprindo o nosso papel de defender o

povo, estamos cumprindo a nossa obrigação. O Bloco PT-PCdoB votou contra a
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criação dessa agência, porque ela não atende à população de Minas Gerais. A nossa

caravana continuará com muita força, percorreremos todas as regiões do Estado.

Conversamos com o Rodinei, na cidade de Contagem, que esta nos ajudando a fazer

essa mobilização, e com vários outros companheiros. Faremos uma grande

mobilização em Contagem, e a caravana passará em várias cidades do Estado, numa

mobilização contra o aumento e contra as tarifas absurdas praticadas pela Copasa,

exigindo que ela respeite realmente o meio ambiente, que ela pare de jogar esgotos

no rios, nos lagos, poluindo o meio ambiente. A campanha continuará com muita

força.

Estamos questionando, já há algum tempo, os valores cobrados pela energia

elétrica. No ano passado foi feito um grande movimento: a caravana contra a energia

mais cara do Brasil percorreu praticamente todo o Estado, foram mais de 500 mil

assinaturas e contribuições, houve participação muito grande nas audiências

públicas, e conseguimos provar pontos falhos e irregularidades nas planilhas de

custo. Tudo isso possibilitou a redução no valor da conta de luz em 17%: foi a maior

redução em toda a história da Cemig.

Conseguimos impedir, agora, que a Cemig e que a Copasa colocassem o nome de

devedores no SPC e no Serasa e estamos questionando a licitação dos carros da

Cemig no valor de R$147.000.000,00, um valor realmente abusivo.

Apenas para finalizar, meu tempo já está se encerrando, quero dizer que

aprovamos nesta semana - quero agradecer às Deputadas e aos Deputados - a PEC

da cultura. Ela será um grande incentivo para toda a área cultural de Minas Gerais.

Estamos cobrando do Estado a compra de utensílios para a merenda escolar. Os

alunos de várias escolas do ensino médio de Minas Gerais continuam sem a merenda

escolar, porque não têm talher, copo, prato. Mas o dinheiro do governo federal já

chegou. A merenda escolar é um sonho antigo nosso. Antes ela não existia, mas

agora um projeto de lei de iniciativa do Deputado Federal Elismar Prado garantiu que

o governo enviasse a MP que garante a merenda escolar para os alunos do ensino

médio. Entretanto, muitas escolas - já passei até uma lista para a Secretaria de

Educação, já apresentei requerimentos - continuam sem a possibilidade de os alunos

fazerem uso da merenda porque não existe nem sequer prato, colher, talher.
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Fazemos um apelo para que o governo garanta os recursos para as escolas, a fim de

que elas comprem os utensílios e ofereçam a merenda escolar a todos os estudantes.

Quero agradecer e, finalizando, dizer que a campanha continuará. Questionamos

por que o governo mandou o projeto para esta Casa, o projeto foi aprovado, a

emenda foi aprovada, o Deputado Antônio Júlio até disse, da tribuna, que, antes

mesmo de as pessoas assumirem os cargos da agência, já receberam um aumento

por meio de uma emenda apresentada pelo Governador, mas os servidores estão há

anos e anos sem aumento.

Deixo aqui os nossos questionamentos e a nossa luta em defesa daqueles que

realmente mais precisam, em defesa do povo.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, saúdo a

todos os que nos acompanham das galerias e, em especial, os que nos acompanham

pela TV Assembleia. Esta Casa concentra toda uma síntese dos interesses do povo

mineiro. As conquistas são proporcionais à representação do povo.

Lamentavelmente, são poucas as conquistas dos mais pobres e dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais, quer da administração direta, quer das

Secretarias, quer das fundações, quer das empresas públicas. É uma vergonha

termos servidores cuja base de salário está fixada em R$370,00 ou, em algumas

áreas, R$420,00. Já realizamos aqui audiências públicas para dar garantias aos

servidores da Fundação Ezequiel Dias - Funed - e do Ipsemg, e aos Oficias de

Justiça, sem contar os servidores da educação, da saúde ou da área administrativa

da Polícia Civil, cujo piso salarial está bem abaixo do salário mínimo. É importante

ressaltar que o Estado de Minas Gerais recorreu na Justiça; ou seja, nega-se a

assumir o piso da educação. Quer dizer, o Presidente Lula reconheceu a importância

da educação, que teve uma série de avanços - nos ensinos fundamental, médio e

superior, na qualidade e na possibilidade de acesso, nas condições mais dignas dos

espaços físicos das universidades federais e dos Infets, antigos Cefets -, mas Minas

Gerais, cujo discurso oficial era que o Estado crescia além da média nacional e era

um dos Estados mais ricos da Nação, é um dos três Estados que não assumem o
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piso salarial da educação.

A muitas demandas que nos chegam dos servidores públicos responde-se que não

há recursos. O governo nega-se a assumir a realidade, porque não é verdade a falta

de recursos. A verdade é que não é prioridade para esse governo ter um Estado

eficiente a partir da valorização de seus servidores públicos. Isso não é prioridade.

Prioridade para esse governo são coisas como esta: uma licitação de até

R$100.000.000,00 somente para mobiliar o Centro Administrativo, e o custo das

obras está em torno de R$1.200.000.000,00. Sem falar que estão sendo executadas

24 horas por dia, com prejuízo da comunidade local, que está sofrendo queda de

energia elétrica. Energia que deveria ir, prioritariamente, para a população, mas, nos

momentos de pico e à noite, não pode ser mantida, pois é consumida lá, trazendo

transtorno para os Municípios vizinhos.

É piada dizer que o povo é prioridade desse governo. Não o foi, e não o está sendo.

R$100.000.000,00 gastos somente para mobiliar o Centro Administrativo. E o governo

não tem recursos para um reajuste de salário. Se não quis assumir o piso nacional da

área da educação, o governo poderia ter, no mínimo, feito a sua equiparação com o

salário mínimo. Assim, não permitiria essa grande injustiça de milhares de servidores

terem piso salarial de R$370,00 ou R$420,00. Alguém pode alegar que a

remuneração total desses servidores chega a R$500,00. Chega, enquanto eles estão

na ativa, pois, se, por algum motivo, precisarem afastar-se ou aposentar-se, esses

servidores perdem essas conquistas asseguradas enquanto na vida ativa.

Justamente no momento em que mais precisam, dado o custo de vida e o preço de

medicamentos, ou, por uma questão de justiça, quando teriam mais disponibilidade

para viagens e para visitar parentes e amigos não têm recursos, porque o salário

caiu. Aí, sim, a remuneração total passa a ficar abaixo do salário mínimo.

Isso é uma vergonha para um Estado do porte de Minas Gerais. É o Estado mais

rico do País, em termos de riquezas naturais. O que tem faltado ao longo da história é

competência para administrar essas riquezas. Riquezas em abundância, como o

ouro, o minério de ferro, a água - poderia citar aqui dezenas de minerais. É o Estado

que tem a maior diversidade de produtos minerais e o maior volume de grande parte

deles.
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Ao longo destes anos todos, de décadas e décadas, faltou competência para

incentivar a agregação de valor a essas riquezas naturais, gerando emprego,

garantindo renda e impostos, uma forma de socializar a riqueza que pertence a todo o

povo mineiro, e não somente aos que registraram e conseguiram o direito de lavra. E

essa exploração - infelizmente, essa é a palavra -, às vezes, custou até a vida dos

mais pobres. Foram muitas pessoas que morreram em alguns empreendimentos ou

que estão sumidas. Então faltou competência.

Como se pode dizer que o governo atual é um modelo de gestão na crise?

Competência para administrar não é só na época da bonança. O governo do Estado

tinha de ter mostrado competência para administrar é neste momento de crise. Se

não fossem as dezenas de iniciativas do governo Lula, Minas Gerais estaria no caos.

Houve recomposição e reposição para os Municípios que tinham perdido o FPM.

Alguns Municípios perderam ICMS; em alguns casos, quase a metade da receita. E o

que o Estado fez? Absolutamente nada.

Os Municípios não são prioridade, assim como os servidores. A prioridade é que o

governo quer ter um marco em pedra sobre pedras. Algo frio, sem vida. Para isso, as

obras do Centro Administrativo estão lá 24 horas. Serão gastos até

R$100.000.000,00 somente para mobiliar o Centro Administrativo, mas, para os

servidores do Estado, nada, absolutamente nada. Infelizmente recorrerei a um jargão:

isso é uma vergonha. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Sr. Presidente;

Deputado Padre João, Líder da Bancada do Bloco PT-PCdoB, que fez um importante

pronunciamento sobre a importância da valorização do servidor público;

telespectadores da TV Assembleia; venho aqui falar de um assunto que considero de

fundamental importância para o Brasil, especialmente no momento atual. Quero falar

sobre a indústria dos cartões de crédito. Na semana passada, acompanhado do

Deputado Adalclever Lopes, estive numa reunião do conselho consultivo do CDL-BH

cujo tema em discussão foi justamente “A indústria do cartão de crédito no Brasil”.

Sr. Presidente, devo chamar a atenção para esse tema porque, como militante do
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PCdoB, partido nacionalista que defende o desenvolvimento nacional, durante muito

tempo, especialmente nos últimos oito anos ou mais, tenho lutado arduamente pela

redução da taxa de juros oficial praticada no Brasil, a Taxa Selic, estipulada pelo

Banco Central para remunerar os títulos públicos brasileiros. Recentemente essa taxa

atingiu pela primeira vez patamar inferior a dois dígitos. Estamos com uma taxa de

juros Selic de 9,25% ao ano - menos de 10%.

A inflação está sob controle, e o Brasil está caminhando para a retomar o seu

crescimento; todavia, essa redução da taxa de juros que o Banco Central tem

praticado na Selic, que é a taxa oficial, os bancos privados e o setor financeiro

privado não têm acompanhado. A indústria do cartão de crédito é um exemplo vivo

disso.

Sr. Presidente, os dados são muito interessantes. No Brasil temos atualmente duas

bandeiras: Visa e Mastercad, que dominam 96,65% do mercado de cartões de crédito

no País. Na realidade, é um dos maiores monopólios em curso numa economia de

mercado, que é o mercado brasileiro. Quase 97% do mercado de cartões de crédito

no Brasil são fornecidos por estas duas bandeiras: Visa e Mastercad. Quanto às

taxas cobradas aos lojistas pelas administradoras de cartões, quase 80% cobram, em

média, 4% de taxa do cartão de crédito.

Há algo ainda mais impressionante. Enquanto a nossa taxa oficial de juros é de

9,25% ao ano, a taxa média de juros praticada pelas empresas de cartão de crédito é

de 13,5% ao mês, ou seja, as empresas de cartão de crédito neste país estão

cobrando mais de 400% ao ano do consumidor. Então, para aquele trabalhador e

consumidor que usa da comodidade do cartão de crédito - sem dúvida nenhuma, é

uma comodidade importante usar o chamado dinheiro de plástico, pois é mais seguro,

confortável e dinâmico -, há uma taxa mensal de 13,5% em média, quase 400% ao

ano. Além disso, o dono da loja ou o comerciante paga mais 4%, em média, da taxa

cobrada pelo uso do cartão de crédito. O mais interessante ainda é que no Brasil o

comerciante precisa esperar 31 dias para a administradora do cartão de crédito

repassar-lhe o valor. Nos EUA, esse prazo é de dois dias, assim como na Europa; na

Argentina, 7 dias; e, no Brasil, 31 dias.

Há um fato muito interessante. Como disse, leva 31 dias repassarem o dinheiro
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para o comerciante. Se ele precisa solicitar uma antecipação desse seu dinheiro, a

empresa Visa ou a empresa Mastercard lhe dirão “Perfeitamente. Faço, sim, um

adiamento desse seu dinheiro. Quanto o senhor deseja de adiantamento?”.

Para fazerem esse adiantamento, essas empresas cobram do comerciante mais 4%

de taxa. Cobram-se do comerciante, por um dinheiro que já é dele, mais 4% de taxa

pelo adiantamento.

O mais interessante, Sr. Presidente, é que, além de 31 dias para receber e mais 4%

de administração, há ainda uma taxa de 4%, se o comerciante quiser a antecipação.

Há um custo médio das operadoras de cartão de crédito, dessa indústria de cartões

de crédito. Se considerarmos tanto as taxas pagas pelo comerciante quanto as que o

consumidor paga como anuidade e taxas de uso, a indústria de cartão de crédito fica

com quase 10% do valor final. Se compararmos o percentual de tributação no

SuperSimples de microempresas e pequenas empresas no País, teremos um imposto

de 4%. Como já disse, as administradoras de cartão de crédito cobram 5%. Paga-se

mais para usar o cartão de crédito do que se paga para o SuperSimples em vigor no

Brasil.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, cumprimento

V. Exa. pelo seu pronunciamento. De fato, precisamos levantar nossa voz e, mais do

que isso, uni-las. V. Exa., que representa tão bem o PCdoB nesta Casa, faz um

discurso com o qual nós, do PSDB, concordamos inteiramente. Mais do que isso,

temos cobrado ações mais firmes do governo em relação ao comportamento das

instituições financeiras privadas e, infelizmente, de algumas públicas também, que

agem totalmente ao contrário do interesse do povo brasileiro e atuam como

verdadeiras agiotas.

O exemplo que V. Exa. dá sobre os cartões de créditos e sobre a especulação no

mercado financeiro, que geram taxas, mostra-nos que, no final das contas, esses

lucros são bilionários. Hoje, as instituições que mais lucram no Brasil são os bancos,

entre eles até alguns bancos públicos. Não quero fazer daqui uma trincheira de

natureza partidária para dizer que a culpa é do governo Lula. Essa história já vem de

muito tempo, é bem verdade. Como já disse, precisamos é de unir nossas vozes. Por

outro lado, é inegável que havia expectativa de que o governo Lula, que tanto
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combateu os lucros abusivos dos bancos, tivesse uma atitude mais firme. Aliás, há

amparo legal para isso.

Há uma emenda à Constituição que estabelece um patamar de juros de 12% ao

ano, juros reais. A verdade é que dependeria de uma regulamentação e, até hoje,

nunca se cogitou de se efetivar essa legislação, que dá um patamar, um limite para

acabar com essa ganância.

Não tenho constrangimento de dizer que sou cliente do Banco do Brasil há mais de

30 anos. Na verdade, valorizo o que é nosso, o que é do povo brasileiro. Esse banco,

que cobra taxas abusivas de seus clientes, está entre as instituições que têm um dos

lucros mais exorbitantes. Há pouco tempo fui ao Banco do Brasil discutir um

financiamento para aquisição de animais. Responderam-me que poderia ser por meio

de leilão credenciado. Eles estabelecem regras absurdas, que criam reserva de

mercado e beneficiam uns em detrimento de outros.

É preciso uma ação mais firme do governo em relação a instituições financeiras,

sejam elas privadas - principalmente - ou até mesmo públicas, que abusam na

cobrança de juros de cheque especial, de crédito direto ao consumidor, nos

financiamentos de curto prazo, de capital de giro, fazendo uma verdadeira farra. Não

há uma ação firme do governo federal. Não estou fazendo aqui uma distinção

partidária, mas, neste momento, quem governa o Brasil? O Presidente Lula, do PT,

que tanto combateu esse problema. Ele já vai completar oito anos de mandato

assistindo a bancos terem um lucro exorbitante, sem atuar firmemente nessa área.

Parabéns, Deputado Carlin Moura, pelo seu pronunciamento.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. Esse é o ponto

final do meu raciocínio; ia chegar justamente nele. Precisamos entender que enfrentar

o capital financeiro é uma tarefa hercúlea, uma tarefa de todos. Temos avançado em

relação à taxa oficial de juros. Como eu disse, essa foi a menor taxa de juros. À

época do governo Fernando Henrique Cardoso, ela chegou ao patamar de 32% ao

ano; no governo Lula, 9,25%. Agora precisamos enfrentar o mercado financeiro

privado. É necessário aglutinar forças para isso. Esse é objetivo da Frente

Parlamentar em Defesa do Comércio Varejista, que em Minas tem à frente a CDL-BH.

Essa é a campanha pela regulamentação.
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O Banco Central, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Ministério da

Justiça e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, em

março de 2009, fez o maior estudo, o maior diagnóstico, da indústria de cartão de

crédito do Brasil, visando à modernização do sistema de pagamento de varejo. A

campanha pela regulamentação é uma luta da qual participamos. Isso é tão

importante, Deputado Domingos Sávio, que, nos Estados Unidos da América, uma

das primeiras providências que o Presidente Barack Obama tomou foi regulamentar a

situação dos cartões de crédito no país. Ele percebeu que as empresas de cartões de

crédito estavam prejudicando várias famílias, que recorriam com maior frequência aos

cartões de crédito para o pagamento de suas dívidas. O que aconteceu? A dívida

com os cartões de crédito explodiu. Por meio de uma lei aprovada em maio deste ano

pelo Congresso americano, essa questão da taxa de juros foi regulamentada,

proibindo as administradoras de aumentar a taxa de juros no saldo do consumidor e

também o abuso das empresas, visando com isso à defesa do consumidor. Entre

outras medidas, está a proibição dos aumentos nos juros cobrados em compras a

crédito, assim como comissões e penalizações abusivas que, às vezes, são aplicadas

pelas empresas. Então é esse caminho que precisamos considerar.

Aqui, no Brasil, a indústria do cartão de crédito está nadando a céu aberto, está

nadando livremente. Para se ter uma ideia, citarei os encargos financeiros e as tarifas

relativas às transações realizadas com cartões de crédito: o consumidor que possui

um cartão de crédito paga pelo crédito rotativo, em média, R$355,00 por ano - se ele

não atrasar o pagamento, e estou falando só de encargos -; parcelado à

administradora, R$35,00; saque no banco, R$355,00; pagamento de contas,

R$81,00; aquisição de faturas, R$81,00. O mais grave é que as indústrias de cartões

de crédito, Sr. Presidente, exercem um monopólio que só existe no Brasil, o da

maquininha de passar o cartão. Aqui a maquininha virou propriedade da

administradora, da bandeira, Visa e Mastercard. Não existe aqui a figura que há em

todo o mundo, a máquina compartilhada. O que é isso? É uma máquina em que todos

os cartões de créditos podem ser passados, a chamada máquina genérica. Mas aqui,

quando se adquire um serviço da Visa e da MasterCard, o cidadão é obrigado a

adquirir a máquina que só passa o cartão delas. O comerciante paga em média
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R$160,00 por mês de aluguel daquela maquininha. Considerando que o Brasil possui

mais 1.500.000 máquinas em uso, só de aluguel dessas máquinas, a indústria do

cartão de crédito lucra mais de R$165.000.000,00, e esse é um lucro líquido, pois não

há encargos. Da forma como está acontecendo, a indústria do cartão de crédito é o

maior agiota em atividade hoje no Brasil. E está prejudicando o consumidor, o

comércio, o desenvolvimento do comércio brasileiro. O cartão de crédito tem de ser

um instrumento importante, moderno, eficaz e seguro, a fim de que as compras sejam

realizadas com mais eficiência. É justo que a indústria do cartão de crédito seja

remunerada por isso, mas o que não podemos permitir é o desequilíbrio, o abuso, o

capital financeiro sobrepondo-se ao capital produtivo, sobrepondo-se ao comércio,

causando prejuízos enormes ao consumidor brasileiro.

Fazem o parcelamento da compra e, se você atrasa um dia, vem a taxa de juros

exorbitante e vergonhosa de 13,5%. E ainda induzem o consumidor a erro quando

permitem o pagamento mínimo de 10% da fatura, sendo que pagará 13,5% de juros

sobre o restante. Ou seja, os 10% pagos não servem sequer para abater os juros dos

90% restantes. É um absurdo o que acontece no Brasil hoje.

Não é a toa que o cartão de crédito e a telefonia foram os setores que mais deram

dor de cabeça ao cidadão brasileiro no ano de 2008. Somente o cartão de crédito

responde por 11,11% das demandas recebidas pelos 23 Procons em atividade no

Brasil. Da mesma forma como temos feito uma árdua campanha pela redução da taxa

oficial de juros, a Selic, precisamos agora ir para cima dos grandes banqueiros e da

indústria do cartão de crédito. O Brasil precisa modernizar as suas relações

comerciais. Como militante do PCdoB, reconheço que o Brasil é um país capitalista, e

o que estou pregando aqui não é nenhuma revolução fora do capitalismo, mas sim

que o Brasil precisa de um capitalismo moderno, sintonizado com o resto do

capitalismo mundial. Não podemos ficar reféns do capital financeiro, do monopólio, da

industria dos cartões de crédito que praticam juros exorbitantes de mais 400% ao

ano, prejudicando o comércio.

Somos favoráveis à regulamentação do cartão de crédito, somos favoráveis às

máquinas genéricas, às máquinas compartilhadas, somos favoráveis a modernizar

essa relação entre consumidor, comerciante e indústria de cartão de crédito, para que
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seja mais equilibrada. Fica aqui o nosso registro. Estamos em campanha nacional a

favor da regulamentação da indústria de cartão de crédito no Brasil, nos mesmos

moldes da que o Presidente Barack Obama fez nos Estados Unidos da América.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.211/2009, da

Comissão de Meio Ambiente, e 4.212 e 4.213/2009, da Comissão de Política

Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 17ª Reunião

Ordinária, em 8/7/2009, dos Requerimentos nºs 4.117/2009, do Deputado Duarte

Bechir, 4.121 e 4.122/2009, da Deputada Ana Maria Resende, e 4.128/2009, do

Deputado Doutor Viana; de Cultura - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em

8/7/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.435/2008, do Deputado Zezé Perrella,

3.209/2009, do Deputado Braulio Braz, 3.350/2009, do Deputado Carlin Moura, e

3.396/2009, do Deputado Eros Biondini (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, foi realizada hoje, pela manhã, em

Divinópolis, uma conferência livre sobre segurança pública. Fomos convidados pelo

Ten.-Cel. Eduardo Campos, mas infelizmente, devido à audiência pública que solicitei

na Comissão de Saúde, em conjunto com a Comissão do Trabalho, não pudemos

comparecer a esse encontro tão importante e de interesse da comunidade, mas
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gostaríamos de estar presentes. A Deputada Maria Tereza Lara esteve presente e

nos informou sobre essa conferência livre. Infelizmente, eu não estava lá para

recebê-la e levá-la para almoçar, porque é uma grande companheira da Assembleia.

Como sempre participamos da reunião da Acasp, uma associação comunitária que

cuida da segurança pública em Divinópolis, estamos cientes de todos os assuntos

tratados. O Ten.-Cel. Eduardo pode ter a certeza de contar com nossa participação e

colaboração, como Deputado e como cidadão, nas questões de segurança pública,

com que sempre nos preocupamos. Segurança pública foi motivo de apresentação de

emendas parlamentares para a Polícia Militar, para as bases comunitárias, para a

patrulha rural e para a Polícia Civil, com a primeira delegacia móvel da cidade e

outras ações junto a essas entidades diretamente ligadas à segurança pública.

Infelizmente, não pudemos comparecer, mas estaremos a par de tudo rapidamente

para continuarmos nossa parceria com essas entidades em Divinópolis. Muito

obrigado pela questão de ordem.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, não tivemos oportunidade de falar no

Grande Expediente, mas gostaria de ressaltar aqui minha preocupação. Hoje, às

11h30min, tivemos uma reunião referente ao projeto de lei que busca delimitar os

terrenos da área ambiental e da área produtiva do setor florestal. Tudo indicava que

haveria um entendimento, pois o Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira

convocou uma reunião para as 12h30min, quando discutimos em detalhes as

proposições que poderiam ser incluídas no parecer do relator da aludida Comissão.

Lamentavelmente, houve uma consulta ao Presidente do IEF, que vetou o dispositivo

que estava sendo negociado pelos Deputados. Isso, Sr. Presidente, me traz uma

enorme preocupação quanto à subserviência desta Casa em assuntos que são dos

Deputados. As leis não podem ser conduzidas dessa maneira. Cada item, cada

vírgula, cada parágrafo, cada artigo, tem de ser encaminhado por um órgão do

governo. Sabemos que, nesse aspecto, o meio ambiente e a agricultura estão em

conflito, um conflito que nós, parlamentares, entendemos, especialmente nós, que

participamos com V. Exa. da Frente Parlamentar da Silvicultura. Conhecemos os

números. Sabemos da evolução do processo. Sabemos que Minas tem um parque

produtivo florestal fantástico, mas que está paralisado por falta de regulamentação,



____________________________________________________________________________
809

por falta de confiança no governo. E realmente não se pode confiar em governo, no

tocante a leis. Não adianta imaginar, Sr. Presidente, que a lei pode ser feita em

confiança. No atual governo, tudo bem; e no próximo, será como? Quantas e quantas

vezes, na boa fé, apresentamos ou votamos um projeto de lei, e, nesse projeto, uma

palavra malcolocada poderia jogar por terra todo o arcabouço mental que havia sido

usado para produzir o texto. Sou governista, apoio o governo Aécio Neves. Esta Casa

deu ao Governador Aécio Neves lei delegada para governar, mas não é possível que

num momento em que há conflito, em que há dúvida, em que sabemos que, na

realidade, o meio ambiente está impedindo o desenvolvimento florestal de Minas

Gerais, não se poderia submeter a uma opinião externa a esta Casa a montagem de

uma lei, a negociação que se faz para se colocar um texto mais escorreito, mais

condizente com a realidade e sobretudo com a necessidade. Pode ser que alguns

Deputados não se importem tanto com esse assunto, mas quem vem de uma região

depauperada, completamente devastada, como é o Nordeste mineiro, de onde eu

venho, onde não existe mais nada, nenhuma floresta nativa, onde já destruíram tudo,

onde é preciso reflorestar, para quem, como eu, foi estudar meio ambiente na

Alemanha em 1985, não se pode submeter a ambientaloides, a debiloides do meio

ambiente. Essas pessoas enxergam o meio ambiente como uma cartilha, leem aquilo

sem nenhuma prática, sem ir à roça, sem nunca ter pegado uma minhoca para ir

pescar na beira do rio, não conhecem o que é berne nem carrapato, nunca entraram

no mato, nunca puxaram o úbere de uma vaca, não sabem o que é plantar café.

Esses ambientaloides não podem continuar dominando a legislação ambiental de

Minas Gerais. Não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Durante estes 15,

16 dias de discussões desse projeto, fiquei caladinho. Hoje fui à Comissão de

Fiscalização Financeira dar palpite, porque sei que houve evolução. O Deputado

Fábio Avelar colocou em seu parecer algumas evoluções. Mas é preciso colocar, de

forma clara, que os reflorestadores, os florestadores, as pessoas que trabalham com

florestas em Minas Gerais contribuíram, em taxas para o IEF, com R$32.000.000,00.

Agora, essa nova lei quer criar uma nova taxa para monitoração do reflorestamento.

Isso é bitributação, um completo absurdo. Discutimos isso, chegamos a um acordo,

mas, de repente, telefona-se para o Presidente do IEF, e o Dr. Candeias vem e
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interfere na formulação da lei nesta Casa. Isso eu não posso aceitar, Deputados

Domingos Sávio e Doutor Viana. Acho que esta Casa tem de ter independência para

formatar as leis. O projeto é originário do governo, mas tem de ser adequado,

verificado pela realidade. Nós, que somos da roça, que estamos acostumados a viver

no meio do mato, andando em estradas de chão, convivendo com produtores rurais,

sabemos a perseguição que é feita pelos defensores do meio ambiente,

especialmente pela Polícia Ambiental, o dano que se faz ao setor produtivo em Minas

Gerais. Este Estado é grandioso demais para ser tão pequeno nas suas leis. Nossas

leis não podem ser feitas com influência externa. Já mandaram para cá suas ideias e

as discutimos. Tentamos montar um texto, tanto a Comissão de Meio Ambiente

quanto a Comissão de Fiscalização Financeira nos ajudaram. O Deputado Lafayette

de Andrada fez um bom relatório, mas faltavam algumas coisas para adequar a

legislação. Acho estranho mesmo isso, Sr. Presidente. Sei que o Governador Aécio

Neves não tem nada com isso. Ele não deu palpite. Darei dois exemplos. O

Governador Aécio Neves nos ensina, como assim também nos ensina o Vice-

Governador Anastasia, que o Estado não deve gastar com os meios, deve buscar

atingir os fins com os recursos públicos. Recentemente, o Idene contratou uma

empresa para identificar as pessoas que podem participar do ProJovem Rural, como

se o Prefeito, o Vereador não soubessem quem são as pessoas que precisam na

zona rural de participar desse programa. Então, há uma empresa contratada para

esse fim. Vai-se gastar um dinheirão na atividade-meio, quando a própria Prefeitura

tem interesse direto nisso. O nosso Governador, que nunca discriminou Prefeito de

partido nenhum, certamente não sabia disso. Certamente o Governador não sabe que

Minas Gerais hoje tem um grave problema de carvão vegetal de floresta nativa, que é

causado pela deficiência da legislação. Temos de compatibilizar, Sr. Presidente, meio

ambiente com setor produtivo. Já não podemos continuar aceitando influências

externas na formatação de leis. Fomos eleitos para fazer leis. Mesmo que sejam

originárias do Poder Executivo, é nosso direito, nosso compromisso, sobretudo é

nossa obrigação cuidar de fazê-las benfeitas e não aceitar influências externas.

Desculpe-me, Sr. Presidente, pelo alongamento desta questão de ordem, mas

acredito que seja uma questão realmente de ordem da Mesa desta Casa e de
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responsabilidade de cada Deputado que faz parte deste Parlamento: não aceitar

influências externas naquilo que é da nossa competência. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, todos que nos

acompanham aqui, na Casa do povo mineiro, telespectadores da TV Assembleia,

inicialmente me congratulo com o nobre colega, brilhante tribuno desta Casa, homem

experiente, vivido, com uma história exemplar na vida pública, Deputado Getúlio

Neiva. Tive a oportunidade de ver algumas das minhas sugestões acolhidas pelo

relator Fábio Avelar. Uma delas está justamente na linha de valorizar e respeitar

quem trabalha para melhorar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, conciliar as

atividades agropastoris e especialmente da silvicultura, com a manutenção dos

nossos sistemas produtivos.

Cheguei a dizer que temos grandes ambientalistas, a quem muito respeitamos,

mas, para mim, os “ambientaloides” são aqueles que fazem uma defesa veemente do

meio ambiente como alguém que vive numa ilha deserta e sob nenhum tipo de

influência tecnológica. Ali vivem e são os verdadeiros deuses da natureza, como se a

vida da sociedade fosse assim. A vida estabelece uma relação permanente do ser

humano com o ambiente, e o verdadeiro ambientalista é aquele capaz de

compreender a importância de preservar o meio ambiente, mas faz suas observações

compreendendo que, para preservar o meio ambiente, é inaceitável que se pretenda

uma ruptura ou a supressão da presença do ser humano, da interação do ser humano

com o meio ambiente. Os “ambientaloides” pensam em banir a presença do ser

humano. Vão taxá-lo sempre de destruidor, quando, de alguma forma, ele age

produzindo. Eles fazem isso com uma verdadeira cara de pau, como se qualquer

atividade produtiva tivesse de ser encarada como atividade destrutiva. Aí dá vontade

de fazer as perguntas mais elementares para esses “ambientaloides”: “Você são

capazes de viver sem a mineração?”. É possível dizerem que sim, Deputado, como

se não usassem o metal desde a hora em que acordam até a hora de dormir, como
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se ignorassem que o metal está presente na saúde pública, na mesa cirúrgica, no

talher que usamos para nos alimentar, na água mineral, no sal, enfim, no nosso

alimento e no nosso trabalho. Eles não conseguem fazer essa conexão. Combatem a

produção agrícola ou o plantio de árvores. Combatem o plantio de árvores produtivas

para sustentar a indústria siderúrgica e várias outras indústrias, incluindo as

moveleiras. Chegam a combater o plantio do eucalipto ou querem alimentar uma

burocracia arcaica. O pior é que, em alguns momentos, criam dificuldade para vender

facilidade.

Entendemos que o momento é oportuno, e eu disse que é hora de unirmos o que

temos de bom na Secretaria de Meio Ambiente. E há muita gente boa lá. Não posso

deixar de reconhecer que temos boas lideranças atuando no governo do Estado que

querem melhorar a nossa legislação. Mais do que isso, concordo inteiramente com o

Deputado Getúlio Neiva: ainda que, em alguns momentos, a iniciativa seja do

Executivo, legislação é aqui conosco. Eles que procurem melhorar lá a operação e a

gestão e interfiram menos na legislação.

Assim como no meio ambiente temos bons e valorosos companheiros, na

Secretaria de Estado de Agricultura eles também existem. Então é preciso que nos

unamos, e não que fiquemos estabelecendo uma queda de braço.

As propostas que apresentei, e que foram acolhidas, vão nessa linha. Por exemplo,

foi acolhida uma sugestão nossa quanto à madeira proveniente da mata plantada, por

exemplo, uma mata de eucalipto, plantada, pois eucalipto é madeira exótica. Porque,

no Brasil, pelo menos, ele não é uma planta de nascimento espontâneo, natural da

nossa flora, mas sim madeira plantada, como uma cultura economicamente

programada, por alguém que investe, com o objetivo, obviamente, de recolher

daquela produção uma matéria-prima. Então, para a madeira, já havia um avanço, no

entendimento de que basta a nota fiscal para guiar a madeira, seja ela para ser usada

em serralheria, seja para usar em cerca, seja para alimentar caldeira, para ser

combustível. Mas, para o carvão, insistiam que não, que teriam de ir ao IEF, pedir

uma guia, aguardar uma vistoria para verificar quanto se iria produzir de carvão,

Deputado Doutor Rinaldo, que ora preside esta reunião. Apresentei uma emenda

dizendo: “não, temos de saber respeitar a informação que nos é dada por um
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responsável técnico”. E, para uma pessoa jurídica, a empresa que quer fazer carvão

de uma mata plantada, basta que ela apresente a anotação de responsabilidade

técnica dizendo onde se localiza, pelo mecanismo do geoprocessamento. Hoje isso é

elementar, encontra-se até pelos programas da internet, pelo Google, localizam-se

propriedades, e se verifica se lá há mesmo uma mata plantada. Então dá-se a

referência geoprocessada de onde está a mata plantada e onde serão os fornos que

vão fazer a carbonização, a transformação. Tem-se o cálculo da volumetria, quantos

metros cúbicos, feito pelo responsável técnico, o engenheiro florestal, o engenheiro-

agrônomo, o profissional da área. Ninguém melhor que ele para dar essa informação

com precisão. E ele é homem de fé pública, tem uma profissão registrada num

conselho e reconhecida pela República. Então por que você não vai reconhecer?

Reconhece-se a responsabilidade técnica de quem construiu o prédio onde estamos

legislando; reconhece-se a responsabilidade de um médico que avia uma receita, que

toma esta ou aquela decisão, que requer seja a de um profissional específico; então

por que o profissional da área das ciências agrárias não pode dizer quanto de carvão

vai ser proveniente de tal floresta plantada?

Colocamos na lei. O Deputado Fábio Avelar acatou a nossa emenda. Já se

entendeu com as Secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura, e, a partir da

aprovação, já não vamos precisar daquela peregrinação para se fazer o

processamento da mata plantada, em carvão, esperar uma visita do IEF, aquela

burocracia, aquele atraso. Basta emitir a nota fiscal indicando de onde, e uma

anotação de responsabilidade técnica, quando for pessoa jurídica. O produtor rural,

não. Este, pessoa física, emite a nota fiscal e apenas informa onde é a propriedade,

quantos metros cúbicos, em que período vai estar processando sua produção de

carvão.

Mas, além de fazer referência a esse projeto, dou o meu testemunho pelas

emendas que apresentei, que foram aprovadas, e o Deputado Getúlio Neiva e outros

colegas contribuíram para aperfeiçoar o projeto. Eu tenho lá as minhas dúvidas sobre

esse monitoramento, se ele tem aplicabilidade prática e se o custo-benefício se

justifica; porém creio que avançamos no projeto e espero avançar mais ainda até a

votação.
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Quero terminar a reflexão sobre esse projeto com uma análise de algo que é muito

positivo. Sob a liderança do Governador Aécio Neves, de ambos os Secretários, de

Agricultura e de Meio Ambiente, com muita boa-vontade, com a iniciativa do próprio

setor produtivo, está se construindo Minas. E esse projeto é um avanço histórico.

Temos de tomar cuidado para, em razão do debate democrático, que é caloroso,

não embotarmos o passo importantíssimo que Minas Gerais está dando, pelo qual

está sendo referência para o Brasil em matéria de preservação do meio ambiente e

de sustentabilidade na indústria. Essa indústria é de grande importância em Minas e

depende da floresta plantada e do carvão para se mover.

Por que digo isso? Porque no projeto está previsto um calendário, com um

cronograma de oito a nove anos, para que a indústria mineira esteja 100%

autossuficiente para abastecer seus altos-fornos. E quem quer que queira consumir

carvão vegetal terá de ter uma programação de sustentabilidade, de manejo florestal,

de planejamento florestal, a tal ponto que possamos chegar, num espaço muito curto

de tempo, a uma condição zero de desmatamento de mata nativa e de utilização de

carvão proveniente de mata nativa, tudo isso regulado por lei. É um avanço histórico.

Não está sendo feito de maneira impositiva, está sendo construído dialogando-se

com o setor produtivo, que, por sinal, neste momento vive uma das piores crises da

sua história. O setor da siderurgia vive uma crise pesada. Então, é importante

destacar que é um avanço, do ponto de vista ambiental, fantástico, mas não

podemos, simultaneamente a esse avanço, deixar de avançar em alguns aspectos

que aliviam a pressão que existe sobre quem produz a madeira e sobre quem produz

o carvão, e muito menos ignorar o sofrimento de quem trabalha com honestidade na

indústria de transformação, na indústria pesada, na siderúrgica. Devemos separar o

joio do trigo.

Hoje ouvi de um representante do setor siderúrgico que ele adquire carvão, com a

guia do IEF, que vem de uma floresta que o IEF alega ter visitado, autorizado e

reconhecido como produtora de determinados metros cúbicos de madeira e de

carvão. A nota fiscal é legítima, pois foi emitida pelo Estado. No entanto, esse

material chega à indústria siderúrgica, Deputado Getúlio Neiva, e, a partir do

momento em que lá entra, se porventura houve uma fraude nesta nota, envolvendo
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quem sabe até o servidor público, ou má-fé por parte de quem produziu esse carvão

e ele, por alguma razão, tenha vindo de uma área que não foi legalizada - vejam bem

o que digo: a empresa comprou algo com cobertura de nota fiscal, documento oficial

do governo do Estado, do IEF, dizendo que aquilo vem de uma área devidamente

licenciada e autorizada -, pelas regras atuais, se houver qualquer erro, quem é punido

é a indústria, que é tratada como criminosa, como bandida e que é multada de

maneira abusiva. Isso precisa ser revisto; caso contrário, Minas Gerais começará a

andar na contramão da história: quem comete o crime fica acobertado, e os inocentes

pagam pelos pecadores. Isso precisa ser revisto e está muito mais ligado à gestão

operacional do que à legislação. Nesse aspecto, temos de avançar muito ainda.

O tempo está ficando curto, Sr. Presidente, mas preciso dizer que esta tribuna hoje

foi palco da transmissão de algumas informações e, em alguns momentos, de

algumas observações feitas com uma paixão política que me deixa assombrado. Aqui

houve as mais diversas manifestações. Como exemplo, não posso deixar de citar o

Deputado Weliton Prado - pena ele não estar aqui -, que veio dizer que seu irmão foi

autor de uma iniciativa que possibilitou a distribuição de merenda escolar para o 2º

grau. Em uma sessão recente, alguém lhe disse que tinha em mãos uma lista

comprovando que seu irmão teria votado contrariamente a uma emenda que

reajustava o valor da merenda escolar de R$0,20 para R$0,60 por dia. Prontamente,

o Deputado Weliton Prado alegou: “Ele votou contra porque a emenda era

inconstitucional; não podem os Deputados aumentar o valor da merenda sob pena de

a iniciativa ser inconstitucional”.

Mas hoje ele vem e diz que a iniciativa de doar a merenda para as escolas é do

irmão, como se pudesse dizer tudo aqui nesta tribuna e quem ouve, do outro lado,

não tivesse que se preocupar se é verdade ou mentira. Curiosamente, eu já havia

antes indagado a ele se era verdade que o irmão Elismar Prado havia votado contra o

aumento da merenda proposto, pois R$0,20 por dia é muito pouco para alimentar

uma criança. Trata-se da merenda que vem do dinheiro da educação.

Por que o dinheiro vem do governo federal? É porque ele é bonzinho? Não. É

porque a arrecadação no Brasil - cerca de 70% - vai toda para o governo federal. E o

governo federal não tem escolas públicas federais, são pouquíssimas. Temos escolas
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estaduais e municipais. Ele participa através de um repasse de recursos, que tem

sido feito em valores irrisórios. Alguém propôs que se aumentasse o valor da

merenda escolar; então, indaguei se era verdade. Ele nunca me respondeu.

Quando trouxeram a prova, o documento provando que de fato o Deputado Federal

Elismar Prado havia votado contrariamente ao aumento, ele me disse que o irmão

votou contrariamente ao aumento porque ele não poderia votar a favor de algo que

não seria constitucional. Mas ele insiste em dizer que a iniciativa é do irmão. Assim

também vem sistematicamente defendendo uma postura generosa - hoje, na

sequência, um outro Deputado atacou o governo do Estado, dizendo que não tem

sensibilidade para com os servidores e que gasta dinheiro para construir uma sede do

governo do Estado. Ele ignora os inúmeros benefícios que essa sede administrativa

está trazendo para Belo Horizonte e trará em termos de economia para o próprio

governo do Estado.

A nota que está aqui em minhas mãos mostra que o Presidente Lula vetou uma

iniciativa de correção dos proventos dos aposentados, das pessoas mais velhas que

pagaram a vida inteira por uma contribuição e que vão vendo a sua aposentadoria

definhar a cada mês que passa. Aí veio o Presidente Lula e vetou a proposta.

Colocou os Deputados Federais da base aliada para votarem pela manutenção do

seu veto, que impediu uma correção adequada da aposentadoria.

No caso, mais uma vez, o Deputado Elismar Prado está entre os Deputados que

votaram contra os aposentados, segundo a nota que temos aqui dos segmentos dos

trabalhadores mostrando a sua indignação. Refiro-me a esse tipo de comportamento

na tribuna, em que se fala o absurdo, por exemplo, de que a Assembleia cria uma

agência para autorizar aumento de conta da Copasa. Hoje existe a autonomia do

governo, que, quando precisa de um aumento, basta o Secretário de Estado assinar

uma portaria ou uma resolução, à qual a Copasa está vinculada. Basta esse

procedimento para que o aumento seja concedido automaticamente.

No caso, a Assembleia, obedecendo a uma lei federal assinada pelo Presidente

Lula, cria uma agência reguladora para, caso haja pedido de aumento, a agência

analise primeiro a proposta. Portanto, cria-se dificuldade para a concessão do

aumento. Mais do que isso, o cidadão pode requerer à agência que reduza a conta de



____________________________________________________________________________
817

água, a exemplo da Aneel, que reduziu a conta de energia elétrica entendendo que o

pedido de aumento da Cemig não era apropriado. No entanto, o Deputado vem aqui e

fala: “Criaram a agência só para dar aumento”. Mas a legislação é federal, aprovada

pelo Presidente Lula. Aliás, o governo da Bahia, do PT, acabou de criar uma agência

exatamente igual ou semelhante à de Minas Gerais.

É preciso haver esse contraponto que eu estou fazendo para que a TV Assembleia,

que chega a cada casa, dê oportunidade ao cidadão de analisar com cuidado

determinados arroubos e gritarias que fazem aqui como se estivessem defendendo o

cidadão, mas sem esse compromisso com a verdade, sem esse compromiso de falar

com clareza por que cada atitude foi tomada e como tudo funciona realmente.

Sr. Presidente, eram essas as minhas observações. Agradeço a tolerância de V.

Exa., que é meu conterrâneo. Pela mesma razão, não pude estar em Divinópolis hoje.

Fiquei com pesar. Nossa assessoria esteve lá, como a de V. Exa., acompanhando a

audiência pública sobre segurança. Estaremos juntos trabalhando não só por

Divinópolis, mas por toda a região e em especial por todo o Estado de Minas Gerais.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Rinaldo) - 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 segunda-feira,

dia 13, às 14 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a

reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana e da Deputada Cecília Ferramenta

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

da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Secretário Dilzon Melo - Palavras

da Deputada Cecília Ferramenta - Palavras do Prefeito Ângelo Roncalli - Palavras do

Sr. Vicente Trevas - Palavras do Sr. Sandro Veríssimo - Palavras do Sr. Marcelo
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Barbosa - Palavras da Sra. Adriana Giroletti - Palavras do Prefeito Rogério Avelar -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo

Carneiro Leão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlos Gomes

- Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Padre João - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura do ciclo de debates

“Consórcios Intermunicipais - Cooperação e Gestão”. Os objetivos deste ciclo de

debates são potencializar os esforços que vêm sendo desenvolvidos na disseminação

desse instrumento de gestão, divulgar as experiências dos consórcios já constituídos

e motivar a criação de consórcios nas áreas de desenvolvimento regional,

gerenciamento de resíduos sólidos, transporte, etc.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado Dilzon

Melo, Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru -; Ângelo Roncalli, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Pará e Vice-

Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -, representando o Prefeito



____________________________________________________________________________
819

Municipal de Conselheiro Lafaiete e Presidente da AMM, José Milton de Carvalho

Rocha; Vicente Trevas, Consultor da Presidência da Caixa Econômica Federal;

Sandro Veríssimo, Diretor da Superintendência de Desenvolvimento Regional da

Sedru; a Exma. Sra. Maria Madalena Franco Garcia, Subsecretária de

Desenvolvimento Metropolitano da Sedru; o Exmo. Sr. Marcelo Barbosa,

Coordenador do Procon Assembleia; a Exma. Sra. Adriana Giroletti, Assessora

Jurídica da AMM; o Exmo. Sr. Rogério Avelar, Prefeito Municipal de Lagoa Santa e

Presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte

- Granbel -; e a Exma. Sra. Deputada Cecília Ferramenta, Presidente da Comissão de

Assuntos Municipais desta Casa.

Palavras do Sr. Presidente

Novamente a Assembleia se abre ao debate acerca de um tema de relevância para

nosso Estado. Desta vez, trata-se da questão dos consórcios intermunicipais. O Brasil

apresenta um modelo peculiar de federação, pois traz a figura do Município como

ente federado. Razões não faltam para a adoção de um modelo diferente daquele

adotado pelas demais federações, talvez a maior delas seja a extensão territorial do

País. Se o Brasil adotasse um modelo federativo típico, como o dos Estados Unidos,

caberia ao governo de nosso Estado, por exemplo, o atendimento às demandas de

mais de 800 Municípios. Sabemos que isso seria impossível. É inquestionável,

portanto, a necessidade de dotá-los de autonomia, sobretudo para organizar e prestar

os serviços públicos que interessam diretamente às suas populações.

A Constituição Federal relaciona as competências dos entes federados. Segundo

nossa Carta Magna, compete aos Municípios, por exemplo, a organização e a

prestação de transporte coletivo, a prestação de serviços de atendimento à saúde da

população, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, entre outras. Na

verdade, atribuiu-se ao Município uma parcela considerável de competências, sem

que necessariamente tenha sido observada sua capacidade financeira para a

execução de tantas atividades de interesse público. Sabemos que os Municípios

costumam encontrar grandes dificuldades financeiras na manutenção de seus

serviços públicos. E mais: sabemos que muitos deles dependem, quase

exclusivamente, de repasses da União e dos Estados. Não têm receita própria
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suficiente para arcar com os custos de todos esses serviços. Nessas condições, os

maiores prejudicados são os cidadãos, que nem sempre obtêm um atendimento

médico adequado, que não dispõem de um transporte público eficiente, que veem os

resíduos sólidos de suas cidades sendo manejados de forma inadequada e

depositados em locais impróprios.

Reconhecemos todas as dificuldades encontradas pelos administradores em seus

Municípios. Se hoje os trazemos aqui para esse ciclo de debates, temos o objetivo de

auxiliá-los na otimização da administração de cada Município mineiro. Considerando-

se que as necessidades dos Municípios que se encontram em uma mesma região

geralmente se assemelham, parece-nos razoável que alianças sejam formadas em

prol da sociedade. Cabe ao administrador buscar soluções para os problemas da

população que ele representa. É justamente o interesse público o maior fundamento

para a criação de consórcios intermunicipais. Quando há cooperação entre os

Municípios, mediante a união de esforços e recursos com um mesmo objetivo, todos

se beneficiam.

Sem entrar nos aspectos técnicos, que serão posteriormente apresentados pelos

nossos palestrantes, cumpre-nos apenas levá-los a refletir sobre a possibilidade de

constituição de consórcios intermunicipais como meio de implementar uma gestão

dos serviços públicos direcionada ao interesse da sociedade e, sobretudo, que

considere o poder do cidadão, tendo em vista que o usuário é merecedor de um

atendimento de qualidade. Serão apresentados aqui exemplos de consórcios que se

mostraram como boas alternativas para a solução de problemas que, há tempos,

afligiam os administradores municipais. Sabe-se que já temos muitas experiências

consolidadas e bem-sucedidas, sobretudo no que se refere aos consórcios voltados

para a saúde. Queremos hoje visualizar novas possibilidades. Queremos que os

Municípios mineiros vislumbrem, nas parcerias que podem implementar, uma forma

de melhor atender à sua população.

Agradecemos ao governo de Minas Gerais, aqui representado pela Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e à Associação Mineira de

Municípios, parceiros da Assembleia na organização desse evento.

Agradecemos ainda aos palestrantes, gestores públicos e demais presentes.
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Esperamos e desejamos que, ao final deste dia de debates, todos saiam daqui

conscientes de que a constituição de um consórcio público poderá representar uma

solução viável para o atendimento de alguma demanda municipal. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Dilzon Melo

Bom dia a todos. Bom dia, Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa,

sempre presidindo este Plenário; Prof. Trevas, que, além de representar a CEF, nos

brindará com sua experiência a respeito de consórcio; Sr. Ângelo, meu amigo Prefeito

de São Gonçalo do Pará; Sr. Sandro, Superintendente de Desenvolvimento Regional

da Sedru; Sra. Adriana, representando a AMM; meu amigo Rogério Avelar,

Presidente da Granbel; Sra. Madalena Garcia, Subsecretária da Região Metropolitana

da Sedru; e Sr. Marcelo, responsável pelo Procon da Assembleia Legislativa. Saúdo,

de forma especial, nosso ex-colega Deputado Laudelino, hoje Vice-Prefeito de

Itajubá; os diretores da Agência Metropolitana; toda a diretoria da Caixa presente, o

Rômulo, a Soyara e o recente Superintendente contratado, e os Srs. Prefeitos.

Pretendemos falar pouco, porque este seminário destina-se muito mais à troca de

experiências que aqui acontecerá. Comentava-se no salão: a crise de que todos nós

falávamos - e até de uma forma bem áspera -, parece que já está tomando seu lugar.

Por quê? Houve solução? Não. Acho que cresce a consciência de cada Prefeito, de

cada responsável e de cada agente público para, diante dela, criar alternativas e ter

um pouco mais de criatividade. O assunto de hoje é exatamente esse, mas já falamos

muito sobre parceria. Hoje conversaremos muito sobre solidariedade nos momentos

de crise. A Sedru vem cumprindo à risca o seu propósito de fazer essa parceria com

a Caixa, a Assembleia Legislativa, a Granbel e a AMM, para conscientizar os

Prefeitos dos 853 Municípios sobre a necessidade de se unirem e otimizarem

resultados com poucos recursos. É isso mesmo: poucos recursos, porque os

Prefeitos estão, cada vez mais, comprometidos com os serviços públicos, sendo

cobrados diariamente por eles.

Dizia, há pouco, que os Prefeitos fizeram uma campanha em uma situação

totalmente diferente da atual. Estávamos em um crescimento constante do superávit

primário e de receitas, e eles, na verdade, assumiram a Prefeitura em uma situação

adversa: com queda de receitas e os mesmos compromissos de palanque valendo,
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porque o cidadão precisa dos serviços públicos e sabe cobrá-los. Agora, ele precisa

dar uma resposta a essa sociedade. O consórcio é essa forma de prestar serviços. A

Sedru, que, no Estado, é a responsável pelos consórcios, inseriu em sua agenda de

resultados três ou quatro consórcios para este ano, de acordo com a carta de

compromisso que assumimos pelo orçamento existente e pela busca de soluções.

Para a nossa felicidade, já está atingindo 20 consórcios, de saúde, de transporte, de

prestação de serviços, de asfalto e de máquinas, dos quais mais de 100 Municípios

participam. Inauguraremos logo o próximo, que, para mim, foi uma surpresa, pois, até

então, ninguém havia pensado nesse detalhe de planos diretores e de tantos outros,

quando os Municípios têm problemas e dificuldades comuns, como a falta de

recursos.

É lógico que as cidades-polos continuam com a sua missão e vocação de serem

cada vez mais polo. Porém, estão dando a demonstração clara de que todo

Município, por menor que seja, tem a sua potencialidade e também pode prestar

relevantes serviços. Para nós, isso tem sido um aprendizado. Os Municípios

pequenos estão dando passos largos, em uma demonstração cabal de que, quando o

Prefeito quer e tem o compromisso de prestar serviço à sua comunidade, é possível

obter bons resultados. Temos realizado algumas andanças com a Caixa Econômica

Federal nos seminários regionais. O nosso Superintendente, Sandro, ao final deste

ano, já terá concluído 10 seminários regionais, agregando mais de 200 Municípios e

preconizando exatamente a necessidade dos consórcios, entre outros temas, para

que o serviço saia efetivamente. Essa experiência tem dado bons resultados.

Sabemos também que os Promotores de Justiça, aqueles que têm a missão de

fiscalizar o meio ambiente, estão a cada dia mais severos, muitas vezes

desconhecendo as dificuldades dos Municípios. Até brinco, dizendo que não sei como

será essa Lei de Responsabilidade Fiscal, pois ela não previu a crise. A Prefeitura

realiza concursos públicos e admite funcionários, mas já temos Municípios com quase

70% de comprometimento em sua folha. Isso não resolverá o problema. Tem de

haver criatividade para sairmos dessa crise e solucionarmos esses problemas mais

graves. A função do Ministério Público é exatamente cobrar. Estamos levando a

questão pelo lado construtivo, ou seja, da necessidade de o Prefeito dar alguns
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passos e avançar um pouco mais, até no caso do resíduo sólido, para que possa

obter também o seu ICM ecológico. Tudo isso custa muito dinheiro. Hoje, para se

cumprir as exigências federais, os Municípios têm de elaborar os seus planos

diretores. Antigamente, precisariam ter acima de 20 mil habitantes para se fazer isso.

Hoje todo Município é obrigado a fazer o seu plano diretor.

Alguns Municípios enfrentam dificuldades por falta de recursos.

Orçamentariamente, não há recursos para esse fim, nem com emendas dos

Deputados. O consórcio é uma solução. Nesses dias, estivemos na Granbel, com o

Presidente Rogério Avelar, onde contamos com a participação do Prof. Trevas, em

uma discussão bastante ampla, com o propósito de encontrarmos soluções para

quatro ou cinco aterros sanitários que pudessem abrigar toda a região metropolitana,

pois constantemente é veiculado na mídia que isso é um desprestígio para a região

metropolitana, que é a 3ª do País e que, às vezes, não encontra soluções para os

pequenos problemas.

O que nos interessa hoje é dizer que essa troca de experiência dá certo. A

Deputada Cecília Ferramenta, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, tem

participado ativamente na busca desse consórcio e tem levado essa experiência para

a região do Vale do Aço. Creio que, no final do ano, mesmo com essa crise, teremos

dado alguns passos para resolver esse problema.

Os nossos técnicos falarão hoje, durante o dia, sobre essa experiência. É bom que

os representantes dos Municípios anotem bem que custa muito pouco - exceto um

bom relacionamento com a Câmara Municipal - para que essas autorizações sejam

aprovadas. O Prof. Trevas nos trará boas experiências sobre o “consórcio guarda-

chuva”, que se aprova somente uma vez na Câmara Municipal e, depois, fazem-se

todos os tipos de consórcios, conforme os interesses de cada Município. Essas

experiências enriquecem cada vez mais o nosso Estado e o tornam pioneiro. Minas

Gerais é o Estado que mais se preocupa com essas questões de parceria e de

consórcios públicos.

Espero que seja um dia proveitoso para todos. Parabenizo a Assembleia por mais

esta iniciativa. Estamos aqui, há 20 anos, abrindo esta Assembleia à participação

popular, chamando os Prefeitos para buscarmos, conjuntamente, soluções para os
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problemas. Agradeço também aos órgãos participantes - AMM, Granbel, Caixa

Econômica - e todos os Prefeitos que têm interesse em levar bons serviços públicos

aos seus Municípios. Felicidades a todos, tirem bom proveito deste seminário.

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta

Bom-dia a todas e a todos. Agradeço a presença de cada um neste Plenário.

Cumprimento o Deputado Doutor Viana, Presidente da Mesa; o Secretário Dilzon

Melo; o Prefeito Ângelo Roncalli, da AMM; o Sr. Vicente Trevas, da Caixa Econômica

Federal; o Sandro Veríssimo, da Superintendência de Desenvolvimento Regional da

Sedru; o Marcelo Barbosa, do Procon Assembleia; a Adriana Giroletti, da AMM; o

Prefeito Rogério Avelar, da Granbel; e a Sra. Madalena Garcia, Subsecretária da

Sedru.

Às vezes um mais um é bem maior que dois! Os consórcios administrativos

intermunicipais vêm sendo adotados há décadas. A Constituição de 1937 já dispõe,

em seu art. 29, sobre o agrupamento de Municípios para a administração de serviços

públicos. Entretanto, foi a partir dos anos 80, com o início do processo de

descentralização, que essa forma de associação tomou vulto, especialmente na

busca de soluções de problemas comuns para os Municípios. Consórcio não é um fim

em si mesmo: constitui, sim, uma ferramenta, um meio, uma forma para a resolução

de problemas ou para alcançar objetivos comuns. Ao expressar um acordo firmado

entre Municípios, possibilita-se aos Prefeitos assegurar ações e serviços mediante a

união de recursos disponíveis em cada um deles, viabilizando-se atividades que,

muitas vezes, não ocorreriam se os Municípios atuassem isoladamente. Nesse caso,

a soma de um mais um pode ser bem maior que dois.

A relação de igualdade entre os Municípios é a base do consórcio, para se

preservar, assim, a decisão e a autonomia dos governos locais, não se admitindo

subordinação hierárquica a um dos parceiros ou à entidade administradora. Cada

consórcio deve ter suas características próprias, decorrentes das peculiaridades e

dificuldades, tanto da região quanto do Município consorciado. Muito utilizado nas

décadas de 80 e 90 para o enfrentamento do enorme desafio da prestação dos

serviços públicos de saúde, o consórcio se transforma hoje, após a aprovação da Lei

n° 11.107, em 2005, em importante instrumento legal  para se incrementar a prática da
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cooperação não só entre governos, mas em parceria com a sociedade civil.

Estímulo ao planejamento local e regional, o consórcio possibilita, além disso, a

viabilização financeira de investimentos que superam a capacidade financeira de um

Município isoladamente em setores que demandam altos investimentos, como é o

caso do saneamento básico, da preservação de bacias hidrográficas, do

planejamento urbano e do desenvolvimento regional, ganhando-se maior importância

neste momento de crise, que já mostrou seus reflexos sobre a arrecadação pública.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - tem

trabalhado intensamente nessa direção, prestando serviços de assessoria técnica aos

Municípios mineiros no processo de constituição dos consórcios. Todas as vezes que

vamos à Sedru e conversamos com o Secretário, com a Sra. Madalena ou com a

Maria Coeli, sentimos a emoção de falar sobre os consórcios e as experiências que

surgem a partir deles. Sentimos que, além da questão técnica, existe amor naquilo

que fazem. A compreensão está além da técnica. É o prazer de saber que isso trará

resultados positivos.

Como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, solicitei a realização deste

ciclo de debates com o objetivo de contribuir para a ampla divulgação dos aspectos

técnicos para os gestores municipais e pela oportunidade de conhecermos os

resultados práticos já obtidos pelas experiências bem-sucedidas em nosso Estado e

em nosso país. Esperamos que esta iniciativa contribua para potencializar os

esforços que vêm sendo desenvolvidos pela Sedru e pelo governo federal na

disseminação desse importante instrumento de gestão, incentivando os Municípios a

encontrar, nos consórcios, uma saída para a ampliação da sua capacidade de

prestação de bons serviços públicos para seus cidadãos, que, afinal, é o que

interessa. Bom proveito para todos.

Palavras do Prefeito Ângelo Roncalli

Bom-dia a todos e a todas. Cumprimento o Deputado Doutor Viana, Presidente

desta sessão e Vice-Presidente da Assembleia Legislativa. Parabenizo toda a Casa,

especialmente a Deputada Cecília Ferramenta, pela iniciativa deste importante ciclo

de debates.

O consórcio dos Municípios permite a prestação de um melhor serviço à população,



____________________________________________________________________________
826

com mais economicidade e melhor gestão.

Cumprimento o Deputado Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,

que tão bem conduz a Secretaria e é parceiro dos Municípios. Estamos vivenciando

uma importante iniciativa da Secretaria em parceria com as microrregionais e com as

universidades, grande exemplo de que, quando se consorcia, conseguem-se

excelentes resultados, como a execução que está em andamento no Centro-Oeste,

minha região, que é o plano diretor para Municípios que possuem menos de 20 mil

habitantes, o que só se tornou possível graças à parceria desses entes.

Cumprimento o Sr. Vicente Trevas, Consultor da CEF; o Sandro Veríssimo, Diretor

da Sedru; a minha amiga Sra. Adriana Giroletti, assessora jurídica da AMM,

competente advogada; Sr. Rogério Avelar, Prefeito de Lagoa Santa e Presidente da

Granbel; a Sra. Madalena Garcia e os demais presentes. A AMM se sente honrada e

feliz por estar participando deste ciclo de debates. Os Municípios, na ponta das ações

destinadas ao cidadão, sentem como as dificuldades se apresentam mais urgentes

em momentos de crise.

Há exemplos pioneiros dos consórcios intermunicipais de saúde. Tenho, aliás,

oportunidade de presidir um consórcio no Vale do Itapecirica, sediado em Divinópolis.

Sem dúvida nenhuma, é um dos mais bem sucedidos de Minas Gerais. Temos um

patrimônio líquido de R$3.000.000,00, prestamos serviço a uma população de mais

de 400 mil habitantes e temos tido resultados impressionantes. Os consórcios estão

instalados há muito tempo, e muitos deles com eficientes serviços prestados.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional tem potencializado a formação de

consórcios para organizarem planos diretores não apenas municipais, mas também

regionais e microrregionais.

Há, na Região Centro Oeste, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do

Centro Oeste - Prodescon -, que tem trabalhado no fortalecimento de discussão de

planejamentos e consórcios regionais nas diversas áreas, como é o caso do resíduo

sólido. Entendemos, portanto, que é de suma importância a abertura que esta Casa

está dando para o debate. Ouviremos, sem dúvida, brilhantes palestrantes e outras

pessoas, que contribuirão com suas sugestões.

Parabenizo todos por esta iniciativa. A Associação Mineira está de portas abertas
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para levar este debate ao interior de Minas Gerais, para as microrregionais e para

todos os que entendem que, quando se faz conjuntamente, faz-se economia, ganha-

se em eficiência e prestam-se melhores serviços à população. Parabéns a todos, e

um bom dia de trabalho.

Palavras do Sr. Vicente Trevas

Saúdo e agradeço a Assembleia Legislativa do Estado, na pessoa do Deputado

Doutor Viana, que preside esta sessão de trabalho. Cumprimento o competente

Secretário de Desenvolvimento Regional, Dilzon Melo; a eficiente e competente

Subsecretária de Assuntos Metropolitanos, nossa querida Madalena; a Deputada

Cecília Ferramenta, amiga de longa data, que tem a importante tarefa de conduzir, de

forma permanente, os assuntos municipais nesta Casa; o Prefeito Ângelo Roncalli,

Vice-Presidente da AMM, órgão que faz importante trabalho no âmbito estadual e que

se insere em outras articulações nacionais dos Municípios.

Saúdo nosso Prefeito, Presidente da Granbel, com quem tivemos a ocasião de

participar de uma sessão de trabalho dessa importante associação dos Municípios

que integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quero saudar também os

meus colegas de instituição. Aqui estamos com uma delegação da CEF, conduzida

pelo Superintendente Rômulo: os Superintendentes da Região Norte, nosso Gerente

de Governo e a Diretora da Gerência de Desenvolvimento Urbano. Quero saudar

ainda alguns amigos: o meu querido amigo Chico Simões, Prefeito de Coronel

Fabriciano, cidade que já visitei em seu primeiro mandato; e meu colega e

companheiro Dilson Peixoto, que hoje preside uma experiência estratégica para o

nosso país, o Grande Recife Consórcio de Transporte, e que, na parte da tarde, fará

a exposição da sua experiência. Saúdo todos os meus colegas de Mesa, os Prefeitos,

as Prefeitas, os Deputados Estaduais que compõem esta importante Casa e todos

que refletirão sobre - mais do que uma experiência - uma aposta que reputo

estratégica. Vamos ao trabalho.

Este é um momento muito gratificante para mim. No início do governo do

Presidente Lula, recebi a tarefa de conduzir um trabalho dentro do próprio governo,

em conjunto com os Ministérios, para constituir o que hoje é a Lei dos Consórcios.

Durante quatro anos e meio, exerci a função de Subchefe de Assuntos Federativos.
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Esse tema cruza com minha história político-profissional, portanto lhe tenho um

carinho todo especial. Falarei de uma oferta que foi construída no seio do governo

federal para a dinâmica mais virtuosa da Federação e que se configurou na Lei dos

Consórcios Públicos. Teremos, neste dia de trabalho, a oportunidade de ouvir relatos

de experiências concretas desse consórcio, e quero agradecer essa iniciativa da

Assembleia Legislativa. Muitas vezes, somos consumidos por uma agenda mais

conjuntural e efêmera e não podemos abrir este espaço, que hoje estamos abrindo,

para tratar de um tema estratégico para a Federação. Portanto quero renovar o

reconhecimento à Casa pela iniciativa.

Quando estava preparando a minha intervenção, coloquei-me a seguinte

indagação: qual poderia ser a minha contribuição mais efetiva? Optei pelo caminho -

não sei se o melhor - de revelar o contexto em que a proposta se formatou e se

consolidou e apontar as apostas que queremos fazer com esse instrumento, que

chamarei mais tarde de arranjo institucional, para vigorar nossas relações federativas.

Vou centrar, portanto, minhas considerações na tentativa de tornar inteligível o

sentido estratégico dos consórcios públicos. Depois, teremos ocasião de voltar aos

trabalhos mais práticos, operacionais, em contexto de oficina. Estamos aqui em um

ciclo de debates, e me inspirei nesse conceito: pôr em perspectiva o que estamos

discutindo. Esse foi o caminho que trilhei. O meu ponto de partida é chamar a

atenção de todos neste Plenário para as razões que motivaram e tornaram

necessário o consórcio público. E, para responder a essa indagação, quero fazer dois

comentários. Um é sobre aquilo que denominei de contexto histórico-social, no qual a

proposta foi constituída e tornou-se realidade. E o segundo é o contexto histórico-

institucional. Não estou aqui para dar aula, mas é importante que tenhamos uma

perspectiva do que estamos fazendo, que é uma aposta prática na busca por

resultados.

Quero abordar duas grandes questões, dois grandes contextos, sem os quais não

percebemos os significados estratégicos dos consórcios públicos. Primeiro -

infelizmente discutimos pouco essas questões -, o nosso país abriu um novo ciclo

histórico em seu desenvolvimento. Se não tivermos essa compreensão, não

entenderemos os nossos problemas, os nossos desafios e as nossas possibilidades.
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Somos um país jovem, que, no século XX, constituiu e operou um grande ciclo

histórico de desenvolvimento, aquele que, na literatura, chamamos de ciclo do

nacional-desenvolvimentismo, que produziu grandes transformações, que produziu

uma base industrial, um mercado interno significativo e transformou o nosso país de

base agrária em um país de base urbana e industrial. Isso, evidentemente, agravou

nossos problemas, nossas desigualdades sociais e regionais. De qualquer forma, foi

um ciclo que nos configurou como um país importante no contexto das nações. E

esse ciclo se concluiu.

Vivemos períodos longos daquilo que chamávamos de décadas perdidas. Hoje,

estamos retomando outro ciclo histórico de desenvolvimento. É muito importante esse

entendimento, porque, embora seja uma afirmação genérica, tem efeitos práticos. Por

exemplo, estamos constituindo novo ciclo de desenvolvimento, que nos obriga a

operar certas dimensões novas. Esse ciclo que estamos processando resolveu

superar uma separação entre crescer e distribuir. Estamos vivendo um novo ciclo

histórico no nosso crescimento econômico, que está articulando a produção de

riqueza com sua distribuição, que são elementos fundamentais para enfrentar uma

agenda estrutural recorrente do nosso país, que é a agenda das desigualdades

sociais e regionais, a agenda das inaceitáveis taxas de exclusão social, constituindo,

portanto, mecanismos poderosos de inclusão social. É o tema para consolidar nossa

democracia, é o tema para dar sustentabilidade ao nosso crescimento econômico.

Hoje, estamos vivendo um novo ciclo, e a crise está valorizando-o. Se tivéssemos a

vertente principal da economia nas exportações, não estaríamos hoje nessa situação,

porque o que está ocorrendo em face dessa crise é a potencialidade do nosso

mercado interno.

Também estamos constituindo novo paradigma de inserção internacional. No

começo da nossa história, ocorreu nossa inserção internacional como território

colonizado pelas metrópoles europeias. Quero chamar a atenção para este contexto:

estamos vivendo um novo ciclo no nosso país.

Uma segunda consideração é sobre as consequências desta crise internacional.

Vou destacar algumas. Uma das consequências foi a desconstituição de dogmas,

ideologizados, que insinuavam que as nações seriam conduzidas pelos mercados. A
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crise repõe a centralidade do Estado nacional. Ao discutirmos os consórcios públicos,

temos que discutir o Estado nacional brasileiro, porque o consórcio público é o

instrumento que dará potência à cooperação entre os Municípios, especialmente ao

Estado em seu sentido mais amplo.

Muito importante é entender que o processo de desenvolvimento de um país de

dimensões continentais como o nosso se expressa em diferentes escalas, ou melhor,

em escalas macrorregionais. Não posso entender um Município brasileiro sem

associá-lo ao contexto macrorregional: se é um Município do Norte do País, tem uma

agenda amazônica; se é do Nordeste, uma agenda nordestina; do Centro-Oeste, do

Sul, do Centro-Sul e assim por diante. Com a complexidade do Estado brasileiro,

temos que entender a necessidade de operar em diferentes escalas, que não se

resumem a nossas competências territoriais. Estamos em um momento de inovar

nosso municipalismo.

Quero compartilhar ainda nosso entendimento de contexto histórico constitucional,

ou seja, para compreender o significado da estratégia dos consórcios, temos que

entender qual a atual dinâmica do Estado brasileiro. Caso contrário, não teremos

condições de entender estrategicamente os nossos problemas e os nossos desafios.

Separei alguns elementos que não esgotam o tema. O primeiro destaque é que

somos um Estado nacional que se constitui por uma forma específica, a federal. A

maioria da comunidade internacional não se organiza por meio de estados federais,

mas, sim, em estados unitários. A lógica é outra. Fazemos parte de um clube mais

restrito. Na América do Sul, somos três - Brasil, Argentina e Venezuela -, cada um

com suas especificidades. Em nosso hemisfério, há mais três na América do Norte.

Nas Antilhas, há uma pequena ilha, que, pela escala, não ganha muita relevância. Na

Europa, temos a Alemanha, a Áustria, a Bélgica. Enfim, fazemos parte de uma forma

específica de configurar, de constituir o Estado Nacional, que é a forma federal.

Vivemos um momento muito importante, um grande esforço compartilhado para

consolidar nosso federalismo. O arranjo institucional por consórcios públicos também

tem a tarefa de consolidar a dinâmica federativa contemporânea.

Outro elemento importante é que estamos estruturando o que oferto apenas como

conceito para diálogo, que é o nosso Estado Democrático de Direito. O que é isso? A
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hegemonia neoliberal dificultou o entendimento de nossos problemas. Apesar dela, o

País, a sua maneira, sem muita teorização e reflexão mais estratégica, vem

constituindo o Estado Social e Democrático de Direito, ou seja, o nosso “wellfare

state”. Os Municípios estão recebendo encargos do Bolsa-Família, têm de participar

do SUS, das temáticas da Loas, da área de desenvolvimento urbano, educação e

assim por diante. O que significa tudo isso? Significa que estamos estruturando uma

rede pública de assistência social. Estamos estruturando uma assistência pública do

Estado a partir de demandas que têm como exigência o cumprimento dos direitos da

cidadania. Portanto, o consórcio público será um importante instrumento para

consolidar um processo em curso, que é a formatação do nosso “welfare state”, do

nosso estado de bem-estar social. Portanto, tenho de entender meus problemas

nessa dimensão histórica. Nosso país, embora de forma tardia em relação à

experiência do “welfare state” europeia, está constituindo seu estado do bem-estar

social.

Uma terceira consideração é que somos um Estado nacional que não concluiu sua

constituição institucional. Isso é importante. Às vezes, a dificuldade de um Município

não é pela falta de dinheiro, mas porque não se constituiu como aparato do Estado.

Há Municípios com Prefeitos, Vereadores, às vezes, até auxiliares, mas não têm

Estado, burocracia permanente ou capacidade técnica gerencial. Para ajudá-los,

temos de entender que estamos em um processo de médio e longo fôlegos, referente

à construção como instituição estatal. Esse tema é importante para dar significado e

sentido estratégico àquilo que chamamos, de forma mais rotineira, de assistência

técnica.

No Brasil, a assistência técnica aos Municípios deve ter a dimensão de que não é

necessário apenas contar com “expertise” operacional, mas constituir a

institucionalidade nessa esfera de governo.

Um quarto comentário, que não poderia deixar de fazer, é que o Estado brasileiro

passa por um momento importante, está operando a integração da nossa nação em

uma dinâmica regional supranacional, buscando também reposicionar o País na nova

cena internacional. O que isso tem a ver com os consórcios dos Municípios? Tudo.

Temos consciência de que a integração do Mercosul e da América do Sul não se
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esgota em acordos diplomáticos, em fluxos comerciais, mas deve buscar uma base

produtiva compartilhada, daí a importância de os Municípios de fronteira terem a

capacidade de se organizar para operar essa integração. Qual o futuro de

desenvolvimento e crescimento econômico de Santana do Livramento, senão

compartilhá-lo com Rivera? Qual é o futuro do sul do Rio Grande do Sul, se não

compartilhar o desenvolvimento com o Uruguai? Qual é o destino de Roraima, se não

há uma visão de integração com o mercado venezuelano e da Guiana? Também

posso falar do Acre, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e do Paraná.

Acompanho as experiências dos Municípios lindeiros do Lago Itaipu. São Municípios

brasileiros, paraguaios e argentinos. Os Municípios brasileiros não podem ter como

projeto de futuro senão uma cooperação.

Sei que estamos no coração do País, mas sei também da importância dos

Municípios e Estados nessa integração. Tanto assim que, no governo federal, minha

tarefa é ajudar a formatar, constituir no seio do Mercosul, o Fórum Construtivo de

Estados, Municípios, Províncias e Departamentos do Mercosul.

Faço outra consideração, embora abstrata, muito prática, sobre o federalismo

brasileiro. Esse tema já foi mencionado nesta reunião. O Secretário fez

considerações a esse respeito, assim como o Vice-Presidente da Casa. Mas é

importante mencioná-lo novamente, pois, às vezes, naturalizamos: a vida é assim,

porque sempre foi assim. Mas nossa arquitetura federativa deve ser melhor

compreendida.

Uma primeira consideração importante é que essa forma de organizar o Estado

constitucional, a forma federal, parte de outros pressupostos. Parte de um

pressuposto claro: compartilhamos um destino comum. Essa é a premissa do pacto

federativo; portanto, nossa aliança é constitutiva. Mas também parte de outro

importante valor, que é o exercício ao interior do Estado nacional, das autonomias. O

federalismo é essa dinâmica mais complexa de afirmar o pacto e também garantir as

autonomias. Tanto é assim que aqueles que acompanham as dinâmicas federais no

mundo contemporâneo sabem que as crises do federalismo ocorrem quando, para

reforçar o pacto federativo, as medidas sinalizam restrição das autonomias ou, ao

contrário, quando se quer aprofundar as autonomias, sinaliza-se o enfraquecimento
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do pacto. Portanto, somos um Estado nacional muito complexo, porque se expressa

como uma unidade e também como uma diversidade que se expressa nas

autonomias dos entes federados.

Quero também afirmar para vocês que nosso federalismo já é centenário, e sua

trajetória é importante, o que em outra ocasião seria interessante considerarmos.

Vários pactos organizaram nossa federação. O pacto fundante foi restritivo. Chamo-o

pacto federativo oligárquico porque esse Estado teve um protagonismo muito

importante: entrou em várias crises, sofreu várias tutelas. A última delas foi militar,

tendo sido precedida pela tutela do Estado Novo. Mas hoje vivemos um momento

muito virtuoso da Federação brasileira; é um momento virtuoso que se expressa em

nosso pacto federativo de 1988. Foi um pacto que inovou a teoria do federalismo

contemporâneo. Repito aqui as considerações feitas pela Mesa de constituir nossos

Municípios como entes federados plenos. Essa é uma inovação do federalismo

brasileiro e, ao mesmo tempo, um desafio, porque muitos dos nossos Municípios

ainda não são entes federados plenos; renunciam ou estão impossibilitados de

exercer todas as suas competências, e a principal delas é exercer seu sistema

tributário próprio. Mas, de toda maneira, inovamos no desenho do nosso federalismo.

O pacto federativo de 1988 foi muito importante porque fez algumas relações

constitutivas desse pacto federativo. Primeiramente, estabeleceu uma relação muito

forte entre federalismo e democracia, o que é muito importante. A razão é muito

objetiva de se explicar; estávamos saindo de uma grande tutela do regime militar, da

ditadura militar, portanto, o sentido muito descentralizador da Constituição de 1988

estava nessa dinâmica da relação do federalismo e da democracia. Nessa relação do

federalismo com a democracia também se vinculou democracia com

descentralização. Por isso, o conceito de uma federação plena, porque levava nossa

descentralização às últimas consequências. Ele também estabeleceu uma relação

muito forte entre o federalismo e a expansão da cidadania. Portanto, hoje a lógica do

nosso federalismo é democrática, não somente no sentido clássico, mas também no

sentido de envolver nossas comunidades na condução das políticas públicas. Isso dá

inteligibilidade, porque incluir nossas políticas públicas vincula a conselhos gestores

ou a conselhos de controle externo, mas nosso federalismo também tem algumas
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dificuldades e alguns desafios. A primeira dificuldade é que o nosso federalismo do

pacto de 1988 é carente de mecanismos de coordenação e de cooperação. De um

lado, tenho uma federação muito descentralizada e, de outro lado, vazios de

mecanismos de coordenação e cooperação.

Como coordenamos a nossa Federação? O Senado, uma instituição parlamentar

que se funda no princípio da federação, não tem na Federação a centralidade de sua

agenda. Nosso Senado opera na dinâmica de um parlamento bicameral. Se

compararmos o Senado brasileiro ao Senado alemão - e a Alemanha é um

federalismo muito inovador -, veremos diferenças muito importantes. Recentemente,

há quatro ou cinco anos, no bojo da Comissão de Assuntos Econômicos, criou-se a

Subcomissão de Assuntos Municipais. A Federação não tem, em nosso Parlamento,

um acolhimento como agenda de centralidade. Por outro lado, as garantias das

autonomias obrigam a nossa coordenação a caminhar pela via da cooperação. O

Presidente da República convida os Governadores. Os Governadores articulam-se

em fóruns regionais, os Prefeitos se agregam em associações nacionais. O governo

Lula constituiu vários mecanismos de cooperação e articulação federativa, e, em

relação aos Municípios, o principal é o Comitê de Articulação Federativa, de que

participam o governo federal e entidades nacionais. Mas o fato é que somos carentes

de mecanismos de cooperação e de coordenação. E para complicar nossa situação,

nosso ordenamento constitucional também constituiu um compartilhamento objetivo,

que são as competências comuns, o famoso art. 23, que até hoje não foi

regulamentado. Isso leva também a tensões federativas. Eu, por exemplo, mediei

conflitos federativos que eram, mais ou menos, o seguinte: um investimento federal,

num Município, vedado por uma decisão ambiental estadual. Eu podia mudar a

cadeia da relação. Portanto, temos, também, uma grande complexidade, ou seja,

somos vocacionados a cooperar, a nos coordenarmos, mas somos carentes de

mecanismos efetivos de coordenação e cooperação, para não falar numa situação

importantíssima, que ganha sentido estratégico, e felizmente no Estado de Minas

Gerais, e isso é objeto de muita atenção e envolvimento de seus dirigentes, que é a

questão das regiões metropolitanas. Por exemplo, o Pacto de 88 deslocou para os

Estados federados a condução da coordenação estatal das regiões metropolitanas. E
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o resultado, após 21 anos, é insuficiente. Portanto - e aqui chegarei a meu objeto

importante -, o que é o consórcio público? É um arranjo institucional que visa

justamente à coordenação e à cooperação federativa.

Havia preparado algumas reflexões importantes sobre como essa lei nasceu. Serei

breve porque meu tempo está se esgotando. Ela nasceu a partir de uma avaliação

das experiências anteriores a 2003, quando começamos a trabalhar essa lei, e dos

próprios consórcios públicos. Já havia uma experiência - e a nossa Deputada Cecília

Ferramenta já fez menção aos dispositivos constitucionais anteriores a 1988 - de

consórcios. Minas Gerais era um Estado muito importante. Mas qual era a nossa

avaliação? Primeiro: a fragilidade institucional desse arranjo. Eram associações de

direito privado, dependiam muito de uma grande liderança regional. Ela saiu de cena,

essa experiência se dissolveu. E acompanhei, em São Paulo, a experiência do

Consórcio do ABC - relato que será objeto de exposição hoje, à tarde -, conduzido por

meu querido amigo Celso Daniel, grande liderança, capaz de agregar os atores

político-institucionais em torno de uma agenda. Mas a formatação era muito precária.

Mais ainda, o próprio arranjo institucional a ser constituído de forma mais potente -

era minha tarefa em 2003 - deveria ser fruto de um diálogo federativo prévio. Não

deveria ser apenas uma oferta unilateral do governo federal. E para isso, fizemos

vários movimentos. Cito missões que conduzi para verificar experiências

internacionais. Fomos com o Prefeito de Vitória à época, Luiz Paulo Lucas Veloso,

com o ex-Prefeito Marcelo, o Governador Welington Dias e outros Prefeitos, visitar a

experiência da França, que, embora seja um país unitário, estava em franco processo

de descentralização, vivendo uma grande dificuldade porque lá existem 36 mil

Municípios. Isso resultou da Revolução Francesa: para cada paróquia, um Município

para evitar restauração conservadora. Visitamos, também, a experiência da

Alemanha e formatamos, em 2004, um projeto de lei. E, aqui, duas considerações

importantes. Em primeiro lugar, buscamos um desenho institucional robusto e que se

expressou na lei. Queríamos constituir uma instituição robusta e permanente. Daí, no

projeto original, o consórcio ser concebido como associação pública, como órgão de

direito público, com a perspectiva de autarquia interfederativa. Em segundo lugar,

buscamos uma arquitetura gerencial complexa e mais efetiva, porque, nos relatos das
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experiências anteriores, nos associávamos para fazer coisas comuns, porém cumpria

a minha parte, mas você não. Então, fizemos um estatuto institucional muito forte e

uma arquitetura gerencial complexa e mais efetiva. Por exemplo, todos os

compromissos dos consórcios têm de se expressar no contrato de rateio, que se

baseia nas leis anuais orçamentárias. Depois, teremos oportunidade de mostrar a lei

e o próprio decreto de regulamentação. Parece que é muita confusão, mas tínhamos

a clareza de que ou produziríamos um desenho institucional robusto, uma engenharia

e uma arquitetura gerencial complexa, ou seria mais um instrumento de baixa

potência. E queríamos um instrumento de grande potência.

Peço a paciência da Mesa, pois a terceira consideração, o processo político da

aprovação da lei, tem muito a ver com Minas Gerais. Realmente foi complexo. O

projeto de lei foi entregue no dia 1º/7/2004 e, um mês depois, um grande líder - diria o

maior líder da Oposição à época - fez um artigo afirmando que esse consórcio era um

casuísmo do governo federal, que haveria desequilíbrio. Fiquei muito preocupado,

porque sabia que, sem entendimentos, não teríamos chances. Mais uma vez,

agradecemos a Minas Gerais. Tramitava no Congresso Nacional outro projeto que

visava a regulamentar o mesmo artigo da Constituição, que é a base da lei dos

consórcios públicos, o projeto de lei do Deputado Federal Rafael Guerra, importante

Deputado de Minas Gerais, que foi Secretário de Saúde e vivenciou muito a questão

dos consórcios públicos. Por coincidência, ele já havia sido aprovado na Câmara,

estava no Senado, e o relator era o querido Senador Azeredo. À época, a minha

querida e saudosa assessora, que depois foi nossa Secretária do Bolsa-Família,

Rosane Cunha, de Minas Gerais, me ajudou muito. Ela também tinha trabalhado com

o Deputado Federal Rafael Guerra. Estou dizendo isso para mostrar como é

importante o entendimento. Então, fizemos a nossa negociação e a divergência era o

caráter jurídico do consórcio público. O nosso era de direito público; o do Deputado

Federal Rafael Guerra, de direito privado. Aí, fizemos um acordo: vamos contemplar

as duas possibilidades, mas queremos que o arranjo e a arquitetura gerencial

permaneça. Foi esse o resultado do acordo, concluído em dezembro de 2004, votado

em fevereiro no Senado e, em março, na Câmara dos Deputados. Enfim, aprovamos

essa lei. Além de fazer homenagem ao Deputado Federal Rafael Guerra e ao
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Senador Azeredo, mostramos que o espírito do consórcio é o espírito da cooperação

e do entendimento.

Levantei algumas questões, e uma delas foi a seguinte: quais as premissas para se

constituir um consórcio? Primeiro, nós, dirigentes políticos, temos de ter uma nova

cultura política, a cultura política da inovação. Existe uma tradição no Brasil, e mesmo

o nosso federalismo era o jogo da soma zero, ou seja, se o meu Município ganha e

eu perco, vou lutar para que ninguém ganhe e o resultado seja zero. Nos anos 90, a

expressão mais eloquente foi a guerra fiscal entre Estados e Municípios, que depois

superamos por meio da nova lei do ISS, aprovada em 2004. Portanto, é necessária

uma nova cultura política. Ou temos convicção de que compartilhamos destinos

comuns, ou faremos uma disputa para ver quem leva vantagem num consorciamento.

Outra questão importante em relação ao consórcio é que, em sua constituição, com

os seus objetivos, é preciso ter visão estratégica dos problemas e dos desafios. Uma

reflexão importante: o consórcio não constitui expediente para contornar dificuldades

de curto prazo, é uma aposta estratégica. Como é fácil ter dinheiro com o consórcio, é

aquela situação: estou no sufoco, vou ao banco e assino um contrato sem ler suas

cláusulas, porque quero o dinheiro naquele dia e o cheque especial. Não se pode ter

uma visão imediatista. O consórcio é a promessa de uma aposta, ou seja, no

enfrentamento do meu problema, devo buscar uma solução estruturante e

sustentável. Não pode ser apenas no sufoco da pressão do Ministério Público para

transformar o meu lixão em aterro sanitário. Tenho de dar consistência a uma política

mais permanente de saneamento ambiental. O consórcio pressupõe grande

capacidade de diálogo e de entendimento.

A base política do consórcio é “concertação”; tem de ser o jogo da soma positiva.

Todos os entes consorciados precisam ter resultado positivo. Digo isso, porque as

nossas relações, embora formalmente sejam entre iguais, não o são. O que

caracteriza o nosso Estado nacional, o nosso federalismo, são as nossas assimetrias.

Reúno Municípios com características semelhantes e outros com características

diferentes: semelhantes no âmbito do ordenamento constitucional, mas diferentes no

que diz respeito à demografia, economia, geografia, política, história e assim por

diante. Como lidar com as nossas assimetrias? O consórcio precisa ter sensibilidade
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para equacionar, em patamares básicos, o conjunto dos entes federados

consorciados. Evidentemente, o processo e sua constituição pressupõem um ponto

de partida. É a afirmação do chefe de governo do ente federado que se expressa no

protocolo de intenções. Tem de haver homologação política do Parlamento estadual,

o que é importante para dar institucionalidade ao consórcio. Antes havia uma

associação mais livre, mas menos potente.

Também precisa haver muito cuidado em relação ao que chamo de desenho

gerencial. Os estatutos não são mera formalidade. Tem de ser um momento de

reflexão política importante, porque dará o desenho gerencial do consórcio.

Finalmente, para a estratégia de implementação, chamaria a atenção para quatro

questões. Primeiro, precisamos ter uma postura de muita objetividade e foco. Como

são muitos os problemas, quero resolvê-los em um único movimento, mas o

consórcio não é uma panaceia, não resolverá todos os problemas de um Município.

Portanto, tem de haver muita objetividade, senão haverá frustração. Segundo, o

consórcio tem de ser a promessa prática de que será agregada capacidade técnico-

gerencial ao aglomerado. Isso é importante, porque há custos. É preciso haver

firmeza dos dirigentes políticos, dos Prefeitos. Terceiro, o consórcio pressupõe

mobilização e compartilhamento dos recursos dos entes consorciados. Não se trata

apenas da busca de recurso externo, mas de mobilização dos recursos

compartilhados. Muitas vezes, o recurso é uma gleba, um terreno para depositar o

resíduo final de um conglomerado. Há Municípios sem território para depositar seus

resíduos sólidos.

Por último, temos de abrir uma grande discussão sobre as possibilidades de

financiamento desse novo personagem. Desde a formação da lei, houve uma atenção

virtuosa permanente. Sempre digo para os meus colegas da Fazenda que eles não

querem, mas a lei fiscal passará, e o consórcio não pode ser apenas o expediente.

Hoje, temos uma grande questão não resolvida, que já está no Senado, sobre a

capacidade de endividamento do consórcio. Quando falo de financiamento, falo da

capacidade de endividamento de cada um dos membros. Essa é uma arquitetura

sobre a qual teremos de conversar com mais tranquilidade.

Agradeço pela oportunidade e peço desculpas por ter ultrapassado o tempo que me
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foi concedido. Pode parecer que tenha feito uma exposição muito abstrata, mas o que

falei tem efeitos práticos muito vigorosos. Ou teremos uma visão estratégica desse

arranjo, ou ele dará muita dor de cabeça a todos, pois não é fácil implementar um

consórcio. Se o colocarmos de pé, ele andará. Para isso, é preciso que haja

compromisso e “concertação” política, que é a base do nosso federalismo. É preciso

termos uma perspectiva de um federalismo cooperativo em que nos sintamos todos

compartilhando um bem comum. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra. Presidente (Deputada Cecília Ferramenta) - Com a palavra, o Sr. Sandro

Veríssimo.

Palavras do Sr. Sandro Veríssimo

Bom dia a todos. Cumprimento a Deputada Cecília Ferramenta, na pessoa de quem

saúdo os demais componentes da Mesa.

Hoje, em razão do tempo que temos disponível para tratar desse assunto,

proponho-me a fazer um apanhado geral sobre o entendimento do governo do Estado

a respeito dessa questão e mostrar um pouco do que temos trabalhado, a importância

desse tema e como estruturamos as ações do Estado, tanto no fomento da gestão

associada quanto no suporte dos consórcios já estruturados. O Prof. Vicente Trevas

fez um apanhado bem consistente sobre o contexto. Quero lembrar basicamente o

marco legal, a fim de informar-lhes a posição desse assunto no ordenamento jurídico

brasileiro.

Como o professor disse, temos o contexto federativo depois de 1988, com a

aprovação da Constituição Federal, que dá um rol de competências bastante

significativo para os Municípios, muitos dos quais têm menos de 20 mil habitantes.

Esse número chega a quase 4 mil Municípios, no entanto estes têm a mesma

competência de Municípios de São Paulo e de Belo Horizonte. Sabemos que há a

questão também da divisão de recursos e da arrecadação. Não é simples para esses

Municípios pequenos cumprirem as suas competências constitucionais e exercerem

toda a gama de serviços e de políticas públicas com a mesma eficiência de um

Município grande. Alguns serviços precisam de escala. Esse é um problema.

O tema do consórcio, do porquê precisamos de uma cooperação interfederativa,
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principalmente entre os Municípios, tem muito a ver com essa questão da

incapacidade e até da inviabilidade de alguns serviços serem prestados por questão

de escala e por ineficiência do recurso. É mais ou menos nesse contexto que

situamos a nossa conversa sobre esse tema. Falando brevemente sobre o aspecto

conceitual, o consórcio nada mais é que uma associação. A lei de 2005 criou uma

nova pessoa jurídica, que é a associação pública. De fato, quando se faz um

consórcio, nasce uma associação entre entes federados. Essa associação, como

qualquer outra, como uma empresa ou uma fundação, tem um objeto, que é resultado

de consenso entre os participantes, que podem expressar sua autonomia para

integrar ou não esse arranjo.

A gama de objetos a que essa associação pode dedicar-se é muito vasta. O decreto

federal de 2007 cita alguns exemplos, mas as possibilidades são muito grandes. É

mais um trabalho que nós, tanto no governo do Estado quanto nos Municípios, temos

de realizar, percebendo quais são as demandas que podemos trabalhar de forma

associada, que serviços podem ganhar maior eficiência se prestados de forma

associada.

Um detalhe importante é que a figura só pode ser constituída entre entes federados.

Já existiram algumas demandas da iniciativa privada, desejando entrar no consórcio

com o Município, e na verdade não é esse um instrumento de articulação nem

cooperação público-privada. Temos outros mecanismos para tal fim, esse é

especificamente para os entes federados.

Como os consórcios, a partir da sua celebração, geram uma pessoa jurídica, que é

uma associação, naturalmente têm personalidade jurídica própria. Um aspecto

relevante é que têm muita autonomia. Os consórcios podem licitar, realizar concurso

público, arrecadar taxa, prestar serviço, fazer concessão, enfim, é uma figura jurídica

muito importante. Como o Prof. Vicente Trevas bem expressou, é um arranjo robusto.

Essa associação passa a ter muita autonomia para prestar aquele serviço em nome

dos Municípios.

Uma questão importante a ser mencionada aqui é que o tipo mais comum de

consórcio que vem sendo formado é entre os Municípios. Isso tem muito a ver com

aquele primeiro aspecto que mencionei, sobre a dificuldade de os Municípios,
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principalmente os pequenos, responderem a todo aquele rol de competências e

prestarem serviços para o cidadão de forma eficiente e até de terem escala para

tornar determinados serviços viáveis.

Falando rapidamente sobre o marco regulatório, depois da Constituição Federal a

Emenda à Constituição nº 19 modificou o art. 241 e começou a tratar de como seria

essa cooperação voluntária entre os entes por meio dos consórcios públicos ou dos

convênios de cooperação. Essa lei acabou sendo sancionada em 2005, o palestrante

anterior já nos forneceu bastantes elementos para saber como se deu essa

discussão. Depois houve a regulamentação da lei, com o decreto de 2007.

Finalmente, em 2009, tivemos mudanças no ordenamento jurídico do Estado; há uma

lei e um decreto estaduais que também tratam do assunto. É só para situar o marco

regulatório e explicar como o ordenamento jurídico cuida dessa questão. De certa

forma, ela vem sendo cada vez mais recorrente tanto em vista dos Municípios, que

cada vez mais querem prestar serviço ao cidadão ou formular políticas mais

eficientes, quanto, por outro lado, por ser a regulamentação relativamente recente. Se

pensarmos que o decreto federal que regulamenta a lei é de 2007, não temos dois

anos de regulamentação específica do tema. Só agora, em 2009, é que tratamos da

matéria aqui na Assembleia Legislativa.

Situado mais ou menos o contexto, numa breve abordagem conceitual, queria

passar agora à visão do Estado sobre o tema, isto é, como enxergamos esse novo

contexto, em que agora temos uma instrumentalidade maior para a cooperação

interfederativa.

Na verdade, o consórcio para nós, no governo, é uma forma, um meio. Devemos ter

muita clareza sobre isso, porque sou responsável por uma área que trabalha

diretamente com fomento e apoio à assistência técnica na formação de consórcios, e

não podemos ter como meta a estruturação de 1, 2, 10 ou 20 consórcios. A meta é

tornar as políticas mais eficientes. Se o consórcio contribui para aquilo, naquele tema

e naqueles Municípios, ótimo, seremos parceiros; se não, não nos proporemos a

fazer consórcio por fazer ou para associar, sem se ter uma aposta consistente de que

aquela gestão associada trará maior eficiência e será benéfica para os Municípios.

Essa visão de aumentar a eficiência das políticas e da prestação dos serviços é
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basicamente fazer mais com menos. Há um exemplo que, aliás, vem sendo,

ultimamente, a maior demanda por consórcios municipais: a gestão de resíduos

sólidos. Esse é um exemplo muito emblemático, devido ao tanto que se ganha com

escala e eficiência. O que acontece? Imaginem se cada um dos 853 Municípios

construísse aterro sanitário - e hoje existem outras formas de disposição final -, que

hoje é a mais prática e a mais barata forma de disposição final. Por mais que seja

implementada reciclagem, sabemos que existem ainda objetos que não são

recicláveis. Enfim, imaginem se cada um dos 853 Municípios tivesse aterro sanitário.

Um de classe III está entre R$1.500.000,00 e R$1.000.000,00. Arredondando esse

número, gastaríamos R$853.000.000,00 para atender a todos os Municípios com

recursos federal, estadual e municipal, enfim recursos públicos. Imaginem ainda se

conseguirmos fazer, no Estado, aquilo que foi trabalhado em parceria, em Itajubá - na

parte da tarde, o trabalho será apresentado para vocês -, ou seja, em média, um

aterro para atender a 10 Municípios. O custo seria, então, de R$85.000.000,00, e

teríamos o mesmo serviço. Esses quase R$800.000.000,00 que sobrarão irão para

outras políticas. Trabalhamos com a escassez, e tanto a economia é assim, quanto o

governo. Sabemos que recurso aplicado em uma área deixa de sê-lo em outra,

porque não dá para atender a todas elas. Então, a nossa grande visão, nesse

assunto - e isso talvez seja o ponto mais importante aqui -, é percebermos e termos

uma clareza muito grande de como conseguiremos otimizar recursos. Ou seja, o

consórcio é uma ferramenta? Será eficiente no serviço desses Municípios? Haverá

ganho substancial? Então, vamos fazer o consórcio, nos estruturar e realizar a gestão

associada.

Esse objetivo geral é uma visão da Sedru. Na verdade, um rebatimento da visão de

futuro que temos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que hoje norteia

todas as ações do governo do Estado. A visão para 2023 é de uma rede de cidades

criativas, dinâmicas, seguras e bem-cuidadas, com ampla gama de serviços públicos

e privados e detentora de amenidades urbanas. Contribuímos para uma parte de um

objetivo de governo. Todas as ações e os projetos estruturadores são voltados para

esse Plano Mineiro, a nossa visão do que queremos para Minas, no futuro, em longo

prazo.
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Não vou me deter muito nesse mapa estratégico, que é basicamente uma forma de

organizar as nossas ações a partir da missão de desdobrarmos os objetivos em

diferentes perspectivas. Chamo atenção para a segunda perspectiva, que é a de um

processo interno em que está a estruturação do consórcio. Com ela, os senhores

terão a visibilidade de como a formação do consórcio, na opinião do governo do

Estado, é um processo interno importante para atingir vários objetivos que estão mais

à frente. Na verdade, é uma das ferramentas e das estratégias para conseguirmos

maior eficiência das políticas públicas. Depois, falarei sobre essa política de Estado,

que tem a finalidade de ajudar os Municípios a estruturar os consórcios, e a visão que

pretendemos atingir com essa política. Brevemente, gostaria de falar sobre alguns

passos necessários para a estruturação do consórcio. Não teremos tempo para

aprofundarmos essa questão, mas basicamente falaremos de alguns instrumentos e

do processo do consórcio, para que tenham uma visão geral.

Primeiramente, iniciamos pelo acordo entre as partes, pois é fundamental esse

consenso, já que o consórcio é um instrumento de cooperação voluntária, e ninguém

é obrigado a consorciar-se. Como os Municípios são entes federados autônomos,

para um consorciar-se a outro, tem de utilizar a sua autonomia e desejar participar

dessa associação. É fundamental o acordo entre os participantes do consórcio em

relação ao objeto, à duração e aos participantes. A partir desse acordo, passa-se a

esboçar o consórcio. Um primeiro documento formaliza esse acordo: o protocolo de

intenções. Essa é a primeira vez que se insere no papel esse acordo de vontades.

Esse documento definirá os membros, o objetivo, a sede, a duração, a assembleia-

geral, o Presidente, a alternância de Presidência, a contratação do pessoal e outras

regras. Basicamente, esse documento, que será como um contrato social de uma

empresa, leva a assinatura dos Prefeitos que concordam com todas as suas

cláusulas. Na sequência, ele é encaminhado à Câmara Municipal para ser debatido.

Para que o consórcio nasça, terá de ser aprovado em mais de uma Câmara

Municipal. Se somente um Município aprovar o consórcio, este ainda não existirá. Se

10 membros desejam participar, mas apenas dois aprovarem o consórcio, o

procedimento pode ter continuidade. Assim que os outros Municípios aprovarem o

consórcio em suas Câmaras, serão incorporados.
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Aprovados os protocolos de intenção nas Câmaras Municipais, adotamos dois

outros instrumentos: o contrato de programa e o contrato de rateio. Antes disso, é

importante prever, nas peças orçamentárias do Município, a despesa a ser feita. Tem

de ser aberta uma dotação orçamentária, para que sejam aportados recursos, pois o

contrato de rateio assim o exige. Na sequência, inserimos as Loas municipais, pois,

por menor que seja o recurso, essa previsão é importante. Formalmente, isso entra

no planejamento do Município e prevê a existência desse consórcio. O contrato de

programa detalhará o objeto. Não teremos muito tempo para falar sobre isso, mas ele

definirá a gestão e o objeto. O contrato de rateio prevê o que cada um aportará de

recursos para o consórcio. Naturalmente, os Municípios menores, que utilizarão

menos o serviço, aportarão menos recursos, até em razão de arrecadação.

Normalmente, é isso o que acontece. Como os Municípios maiores prestarão mais

serviços aos cidadãos, de regra, aportarão mais recursos nesse contrato de rateio.

Depois de tudo estruturado, alguns itens são necessários a qualquer pessoa

jurídica, como o CNPJ e certidões do INSS e do FGTS, documentações básicas para

a celebração de contratos e para o exercício da sua capacidade ativa. Nesse

processo de estruturação, a Sedru apoia esses consórcios e presta assistência

técnica aos Municípios. Primeiro, tentamos perceber o que foi acordado entre os

Prefeitos e qual é o objeto da gestão associada. Depois, tentamos avaliar se isso

trará ganho de eficiência às políticas públicas. Decidido tudo isso, prestamos

assessoria ao Município sobre o processo de estruturação jurídica, porque o

protocolo de intenções, o contrato de programas e o contrato de rateio não são peças

jurídicas simples de serem elaboradas. Como o serviço é complexo, precisamos ter

conhecimento da área finalística. Buscamos as áreas de governo que respondem por

esses temas: se for um consórcio de saúde, recorremos à Secretaria de Saúde, se for

uma questão de resíduos sólidos, recorremos à Feam, que, atualmente, define o

projeto estruturador Minas sem Lixões. Fazemos esse encaminhamento técnico

interior no governo. Quando tudo estiver acertado, pensaremos em como viabilizar

esse consórcio sob o ponto de vista dos recursos financeiros.

É importante a parceria que estamos construindo agora com o BDMG e com a

Feam no que diz respeito aos resíduos sólidos. A Feam, por ser a gerente do projeto
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estruturador, entra com toda a parte técnica, com auxílio no licenciamento; o BDMG,

com a parte de captação de recursos; e a Sedru, com a estruturação de consórcios.

Neste ano começamos a trabalhar dessa forma, que, a meu ver, potencializa muito os

trabalhos, direciona os consórcios, mesmo depois de sua estruturação, para começar

a fazer gestão integrada.

Além disso, a Sedru aporta recursos para os consórcios. Temos algumas

experiências que serão mencionadas à tarde. Aportamos R$700.000,00 para a região

do Médio Rio Grande, a fim de que faça seus planos diretores. Se fôssemos contratar

uma consultoria para cada Município, o custo subiria para R$2.000.000,00. Então,

sempre temos em mente por que estamos fazendo esses consórcios. Estivemos em

Itajubá, onde ajudamos a estruturar o consórcio. Depois fizemos um repasse de

quase R$1.000.000,00 para a construção do aterro sanitário.

Essa política está sendo cada vez mais priorizada nos governos federal e estadual.

O aporte de recursos é prioritário para os consórcios, e não mais para os Municípios,

individualmente. Isso é muito claro na questão de resíduos sólidos. Entendo que há

uma tendência para que os repasses federais e estaduais sejam estendidos para

outros serviços públicos.

Finalmente, esse mapa ilustra o trabalho de estruturação de consórcios que

estamos realizando nos últimos anos. As manchas azuis representam os consórcios

que estão estruturados com o nosso auxílio técnico. As manchas um pouco menos

escuras representam os consórcios em estruturação e as manchas azuis-claras

representam os locais que estamos sondando e avaliando. Esses são somente os

consórcios que tiveram a participação da Sedru. Existem experiências de consórcios -

serão abordadas aqui - em que os Municípios se reúnem e fazem todo o processo

sem pedirem auxílio ao Estado. Não nos opomos a essa prática. Se o Município é

capaz de fazer por conta própria, ótimo, que faça. É importante que se tenha sempre

o foco no aumento da eficiência das políticas públicas.

O meu tempo se esgotou. Agradeço a atenção de todos. Estamos à disposição na

Secretaria para qualquer eventualidade. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Marcelo Barbosa
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Sra. Deputada Cecília Ferramenta, a quem agradeço a oportunidade de estar aqui;

autoridades; senhoras e senhores. Foi-me concedido esse prazo de 10 minutos, para

que eu possa informar sobre a situação caótica por que passa o Estado de Minas

Gerais no que diz respeito aos Procons.

O meu mapa não é tão feliz quanto o mapa apresentado pelo Sandro. Quem me

dera se aqueles fossem os consórcios, são os Procons. Infelizmente, apenas 11%

dos Municípios mineiros possuem órgãos de defesa do consumidor. Noventa e seis

foram criados pelas Prefeituras e 10 foram criados no âmbito das Câmaras

Municipais. É um trabalho que a Assembleia Legislativa vem fazendo há alguns anos,

com o apoio integral da Mesa e dos demais Deputados. Esse quadro me fez sugerir o

tema. Os senhores podem reparar que, nas partes Norte e Nordeste do nosso

Estado, não há sequer um órgão de defesa do consumidor que atenda aos cidadãos

dos Municípios que os senhores estão vendo. É uma situação que merece atenção

não só por parte do administrador público, como também dos Vereadores e das

Vereadoras dos Municípios. Esses são os Municípios que possuem Procons, ou seja,

candidatos a serem Municípios-sede de um possível consórcio. Esse é o restante.

Esses são os 10 que foram criados no âmbito da Câmara Municipal. O mais recente

foi criado na última sexta-feira, no Município de Ouro Branco. Esses são os

Municípios que têm potencial para serem sede de um futuro consórcio.

A Constituição Federal ordenou que o Estado deve proteger o seu consumidor e o

seu cidadão. A existência de Procons no Município é um mandamento constitucional.

Esse mandamento constitucional foi seguido pelo Código de Defesa do Consumidor,

que determinou como direito básico o acesso do cidadão aos órgãos de defesa do

consumidor, para que haja um efetivo atendimento e uma efetiva proteção jurídica. Já

dissemos que mais de 750 Municípios do nosso Estado não têm sequer uma porta

aberta para as pessoas que consomem diuturnamente fazerem suas reclamações e

pedirem orientações sobre o que fazer diante de problemas; não podem se deslocar

para as comarcas mais próximas; não podem se deslocar para Belo Horizonte, onde

há o Procon Estadual e o Procon Assembleia. Ou seja, ficam completamente

desprotegidas enquanto consumidores. A alternativa apresentada para essa situação

já foi comentada pela Deputada Cecília Ferramenta: o consórcio. Infelizmente, os
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Prefeitos, devido a questões orçamentárias e políticas, não constituem Procons. Mas

a Constituição não fez uma previsão: ordenou que se criassem Procons, que o

Município fizesse a sua parte criando um órgão de defesa do consumidor. E o

consórcio veio como uma saída. O ideal é que se criem Procons nos Municípios.

Essa é a meta do Ministério da Justiça, do Departamento de Proteção e Defesa do

Consumidor. Mas sabemos que isso não acontece, que essa realidade de

atendimento a 11% dos Municípios é a realidade brasileira, pois apenas 11% dos

Municípios brasileiros possuem órgãos de defesa do consumidor. O consórcio

intermunicipal surge como uma saída. Não sendo possível o consórcio, devido às

questões apresentadas pelo Sandro, há possibilidade de um convênio de cooperação

técnica em que um Município pode ceder uma sala e outro, um meio de transporte. O

consórcio intermunicipal é o ideal.

Na área de defesa do consumidor, existe um único caso concreto neste país. Meu

colega de Procon, Manoel Fernando, falará na parte da tarde sobre o ABC Paulista,

em que sete Municípios se uniram, em 1989, para criar um consórcio de atendimento.

Isso foi feito anteriormente à lei, mas acredito que ele já deve estar preparando um

trabalho de adequação às novas normas vigentes. Em Minas Gerais, não há nenhum

caso de consórcio. O único do País é o do ABC Paulista, que será abordado na tarde

de hoje. Trata-se de uma política pública muito interessante, que merece a atenção

dos senhores. A defesa do consumidor é tão importante quanto a saúde e a

educação e está lá, junto com elas, no art. 5º, inciso XXXII, da Constituição, que diz

que o Estado deve proteger o consumidor.

As pessoas não conseguem sair de seus Municípios e se deslocar para os grandes

centros atrás dos Promotores de Justiça da comarca. Criar um consórcio em uma

macrorregião é uma solução muito inteligente. Os Municípios estão próximos, elege-

se o Município-sede e se atende ao consumidor. O Ministério da Justiça, por meio do

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, encaminhou a todos os

Prefeitos um guia de municipalização dos Procons. Nesse guia, existe um exemplo de

projeto de lei para a criação do Procon e, nesse projeto de lei, há a previsão da

macrorregião. Portanto, há realmente vontade política: os Vereadores estão

aprovando os projetos, os Prefeitos estão tendo iniciativa e, com os outros Prefeitos,
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criam consórcios. Já há previsão pelo Ministério da Justiça, por meio da Lei nº

11.107, da eleição de um Procon regional, que receberá esse nome e atenderá, de

acordo com o entendimento entre os associados, aos consumidores. Fica, então,

esse recado.

Essa é uma demanda muito emergencial. Os consumidores estão sem nenhum tipo

de orientação e auxílio em seus Municípios. Alguns deles, como Congonhas - está

aqui o Dr. Marco Aurélio - e Itajubá - o Laudelino estava ali -, que são Municípios

importantes do Estado, podem fazer consórcios. Esse é um avanço. O assunto

merece atenção, e esperamos, ao longo dos anos, diminuir essa quantidade de

consumidores que não têm um mínimo de atendimento, que não têm uma porta para

entrar e perguntar sobre seus problemas com telefone, água e luz. Toda a população

do Estado tem água, luz e telefone, mas 89% dos consumidores não têm onde

reclamar. Deixo aqui o meu contato para as pessoas interessadas, Vereadores e

Prefeitos, em pensar na ideia de criar o Consórcio Intermunicipal de Procons. Temos

a parceria da AMM para criar esse modelo, esse protocolo de intenções e mudar a

realidade deste Estado. Vamos deixar de lado a política, os partidos e, simplesmente,

atender ao que comanda a Constituição brasileira: o direito do consumidor a um

órgão de defesa. Obrigado, Deputada, por este momento. Aguardaremos os debates

para enriquecer mais a nossa fala.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras da Sra. Adriana Giroletti

Como debatedora, flexibilizarei um pouco o protocolo. Gostaria de agradecer a

oportunidade e parabenizar, na pessoa da Deputada Cecília Ferramenta, todos os

que tiveram a iniciativa. Gostaria realmente de agradecer às autoridades municipais e

aos técnicos do Estado, em nome do meu chefe, Ângelo Roncalli, e de agradecer a

todos. Trouxe alguns pontos de questionamento reforçando sempre os aspectos

positivos já mencionados.

A AMM, como instituição municipalista, reconhece que os consórcios são

ferramentas de crescimento - como foi reforçado pelo Ângelo - e um meio de solução

e promoção de ações para as mais diversas áreas e demandas. Tentamos nos

desincumbir de algumas obrigações, associadas ou não, e contamos com o
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desenvolvimento e a racionalização da administração municipal como um todo.

Somam-se a isso, como o Prof. Trevas já mencionou, os aspectos históricos e a

estruturação da nossa Federação, além da intenção da própria Lei de Consórcios

Municipais. Mas os senhores, e principalmente os técnicos e gestores municipais,

precisam ter em mente qual a realidade municipal. Como técnica, gostaria de fazer

um relato e alertá-los, fazendo uma crítica à formulação dessa política cooperativa, a

fim de haver crescimento institucional. É preciso termos em mente a realidade da

estrutura federalista, com a centralização do poder, em alguns aspectos, na União, e,

em outros, no Estado. Ambos têm se mostrado parceiros e sensíveis às causas

municipalistas, mas isso ainda não é o ideal. Há ainda a questão tributária brasileira,

que realmente traz entraves à gestão municipal - e sabemos que estamos atrelados

não apenas à Constituição, mas também à gestão de alguns recursos, que são

limitados. Atualmente, sabemos que, em 60% a 70% dos Municípios mineiros, o FPM

é 0,6, ou seja, eles se mantêm quase que exclusivamente com esse fundo.

Como foi mencionado pelo professor, há ainda a questão das competências.

Existem aquelas que são próprias da gestão municipal e as que são compartilhadas e

geram tensões e discussões em relação às obrigações e à responsabilidade pelo seu

exercício. E o Município, estando na ponta, acaba sendo sobrecarregado,

principalmente quanto aos questionamentos da sociedade que propiciam a qualidade

desses serviços e que definem se eles são ou não eficientes, se atendem ou não às

expectativas.

Com esses aspectos positivos e negativos destacados, temos que trabalhar sempre

tendo em vista a cooperação. E o consórcio é uma ferramenta de cooperação que

nem sempre será a única e exclusiva solução para essas demandas mencionadas.

Temos que saber como reequilibrar essa estrutura federativa, da qual conhecemos as

diversas fragilidades, sem sobrecarregar os Municípios. Há necessidade de uma

solução compartilhada, mas é necessário ter o cuidado de não sobrecarregar os

Municípios. O aterro sanitário é uma solução louvável e deve ser incentivada, mas,

nesse caso específico, temos a solução, o sucesso e a composição, a vontade do

Ministério Público e a demanda da legislação. Outras, como as de saúde, também

apresentam casos de sucesso, senão a sobrecarga sobre os Municípios
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relativamente àquelas responsabilidades não deixaria de ter o aspecto crítico e de

cobrança dos demais entes federados pelo auxílio aos Municípios como

representantes. Na verdade, estamos, em todas as três esferas, representando os

cidadãos; caso contrário, não ficariam comprometidos ou fragilizados com a questão,

que se traduz em como fortalecer a Federação como um todo, passando pelo papel

do Município. Tivemos tudo isso brilhantemente explicado no que diz respeito aos

aspectos históricos e técnicos, mas a discussão é no sentido de que os consórcios

são ferramentas importantíssimas para o desenvolvimento da Federação. É um

instrumento de cooperação, mas não pode obscurecer o principal, que é fortalecer

todos ou dar uma chance à isonomia entre os desiguais na estrutura federativa.

Gostaria de reservar aos explanadores, antecipando o debate, essa discussão

sobre como o Estado, a União, talvez a Caixa, como representante formal - pelo

menos o conhecimento formal do Prof. Trevas eu gostaria de aproveitar -, podem

esclarecer esses pontos. Coloco a AMM à disposição para qualquer auxílio técnico,

institucional e político para a formulação dessa política de cooperação, que são os

consórcios. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Logo após a fala do Prefeito Rogério Avelar, daremos início aos

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular

perguntas aos expositores, que poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente

mediante inscrição prévia.

Palavras do Prefeito Rogério Avelar

Bom-dia. Gostaria de saudar a Deputada Cecília Ferramenta; a Maria Madalena,

Subsecretária da Sedru; o Prof. Vicente Trevas, Consultor da Caixa Econômica

Federal, na pessoa do qual cumprimento os demais membros da Mesa. Gostaria

também de saudar os Deputados e as Deputadas presentes, Prefeitos e Secretários

municipais. Senhoras e senhores, Granbel é uma associação que congrega os 34

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que somam aproximadamente

5 milhões de habitantes e cerca de 40% do PIB mineiro. A heterogeneidade entre os

Municípios é grande. Alguns têm grande desenvolvimento, enquanto outros são

pequenos e têm grandes demandas sociais. Nesse universo, temos toda a sorte de

problemas de mobilidade urbana, de resíduos sólidos, nas áreas da saúde, da
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urbanização e ambiental. Estes demandam soluções de consenso, busca de

alternativas que congreguem a vontade política de mudar a atual realidade.

Nos consórcios, o grande desafio é buscar igualdade dentro de tão grande

diversidade. É bom ressaltar que a municipalização dos serviços cria um grande

dificultador para o gestor municipal. Temos 15% do orçamento destinado à saúde e

25% à educação, mas dificilmente atingimos os índices dessa forma. Em Lagoa

Santa, gastamos cerca de 21% do orçamento com saúde e 28% com educação. O

que vemos, na verdade, é o comprometimento do orçamento no que se refere a

investimentos e a falta de condições dos Municípios para atender à demanda social

de nossa população. Se, por um lado, a municipalização favorece o atendimento das

demandas dos moradores, por outro, temos grandes dificuldades, porque os recursos

estão concentrados principalmente no governo federal. É necessária uma rotina de

idas a Brasília para viabilizar os investimentos para os nossos Municípios. Fica-se

nessa penúria, nessa dificuldade. Precisamos rever o pacto federativo, de forma que

possa haver condições para que o Município absorva as demandas e tenha recursos

para atender às expectativas da população.

A falta de disponibilidade de recursos nos orçamentos municipais enseja a

formação dos consórcios, pois há disponibilidade orçamentária para atender à

demanda dos Municípios consorciados junto aos governos federal e estadual. Temos

o projeto de buscar recursos junto ao governo federal com contrapartida do governo

estadual, desonerando Municípios, especialmente o que se refere a investimentos,

uma vez que os orçamentos estão extremamente comprometidos. A grande pergunta

é: qual o modelo ideal para que os consórcios municipais possam se estabelecer?

Levantamos essa questão na Granbel e tivemos o privilégio de ter o Prof. Vicente

Trevas numa tarde de debate. Existe uma questão burocrática: fundamentados em

que parâmetros estabeleceremos os consórcios? Pela bacia hidrográfica? Pelo

interesse dos Municípios?

Levamos para discussão a idéia de que a Região Metropolitana de Belo Horizonte

poderia ser dividida em microrregiões. A partir da afinidade destas e do conceito de

bacia hidrográfica, poderíamos estabelecer quatro ou cinco consórcios, com leque de

objeto ampliado. Temos três experiências na Região Metropolitana. Há um consórcio
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com 10 Municípios na região de Lagoa Santa, São José da Lapa, Vespasiano, Santa

Luzia e Ribeirão das Neves. Na verdade, o objeto desse consórcio é ampliado e

podemos agregar os Municípios em diversas áreas, como a saúde, a educação e a

gestão de resíduos sólidos. Temos dois consórcios na região de Betim, um de saúde

e outro de gestão de resíduos sólidos. Imaginem se tivermos um consórcio para cada

objeto. Sabemos que a burocracia inviabiliza projetos. Chegará o momento em que o

Prefeito estará preocupado com cinco ou seis consórcios. É isso que estamos

discutindo. Até que ponto a eficácia dos consórcios compromete um objetivo mais

ampliado? Estivemos com o Deputado Rafael Guerra na sede da Agência

Metropolitana, e vi que ele ficou apreensivo em relação a isso. Nossa grande questão

é saber qual é o modelo ideal que devemos adotar. Se a Região Metropolitana

representa o universo do próprio Estado de Minas, a partir das peculiaridades

existentes aqui, podemos, a partir desse modelo, criar um parâmetro para o Estado

como um todo.

Algumas questões são relevantes, o professor as citou “en passant”, mas gostaria

de frisá-las. Primeiro, a União Europeia deu um exemplo significativo para o mundo

inteiro a partir de sua unificação, que não foi só unificação, mas muito mais que isso:

houve significativo investimento em alguns países, principalmente Portugal, Espanha

e Grécia, criando-se um facilitador em relação à igualdade econômica entre os

participantes. A desigualdade econômica é uma situação delicada que dificulta esse

relacionamento de forma igualitária. Nos últimos anos, assistimos a um investimento

maciço em Portugal, Espanha e Grécia, de maneira tal, que houvesse nivelamento

com países como a França, a Itália e a Alemanha, entre outros.

Existe uma heterogeneidade significativa entre os Municípios. Há alguns sem

condições de gestão, de atender à demanda de sua população. Mas, nessa visão

consorcial, é necessário que haja equidade entre eles, o que significa tratar de forma

desigual os desiguais. Alguns Municípios não têm determinado tipo de demanda,

outros têm. É necessário contemporizar essas situações, equacionando-as de forma

dinâmica.

O modelo centralizador é questionável, pois em uma região metropolitana de 34

Municípios, se começarmos a estabelecer G4, G5, G7, G8, as decisões serão
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centralizadas, se excluirão os demais Municípios e não haverá soluções consensuais

e eficazes. Um dado significativo é que o crescimento do Município de Belo Horizonte

nos últimos 10 anos é inferior ao crescimento da Região Metropolitana. Esses dados

são significativos, pois o crescimento está se descentralizando. Se o crescimento está

se descentralizando, as demandas sociais também estão descentralizadas. Há

Municípios em que houve ocupação desordenada nos últimos anos, o que não

ocorreu por culpa da administração municipal. Não adianta onerar a administração

municipal em relação a esse crescimento desordenado dos últimos 15 anos, 20 anos,

quando se perdeu a condição de planejar a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Não existia nenhum instrumento legal de planejamento e gestão da Região

Metropolitana. O conceito de governança metropolitana e de cidadão metropolitano

existe agora de forma eficaz, no contexto de todos os Municípios. A Agência

Metropolitana, a Assembleia Metropolitana e o Fundo Metropolitano são instrumentos

adequados para essa nova visão de cidadão metropolitano, que mora em

determinada cidade, trabalha em outra e utiliza serviços em outra. Por isso, o limite

territorial não pode ser determinante para a definição de políticas públicas. Pelo

contrário, temos de extrapolar esses limites e enxergar o cidadão metropolitano em

um conceito mais amplo. As ações têm de ser realizadas de forma tal, que, onde quer

que o cidadão metropolitano esteja, seja amparado por uma ação efetiva do poder

público.

O consórcio municipal é esse instrumento. Buscamos um leque ampliado dos

objetos, de forma que possamos estabelecer uma demanda comum, um

procedimento integrado e uma cooperação mútua para atender à demanda desse

cidadão metropolitano, melhorando a qualidade de vida da nossa população. São

essas as minhas considerações iniciais.

Esclarecimentos sobre os Debates

A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates. A Presidência

informa ao Plenário que os participantes poderão formular perguntas aos expositores.

As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição

prévia. Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que

fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada
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a formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos

para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Gostaria de informar aos telespectadores da TV Assembleia que é possível participar

dos debates pelo “e-mail” consorcios.intermunicipais@almg.gov.br e pelo telefone

0800-709-25-64.

Debates

A Sra. Presidente - Pergunta do Sr. Alípio Martins Filho, representante do Consórcio

Intermunicipal para a Recuperação dos Rios São João e Santana, dirigida ao Sr.

Sandro Veríssimo: “Há uma assessoria estadual aos consórcios já constituídos para

adaptação aos novos moldes da lei?”.

O Sr. Sandro Veríssimo - Na verdade, talvez até pelo tempo de que dispusemos,

muitos aspectos dessa questão não puderam ser abordados. Desde que sejam

consórcios públicos entre entes federados, independentemente do objeto, se

quiserem se adequar à nova lei, também estamos à disposição dos Municípios ou de

quem mais participe desse consórcio para essa adequação.

A Sra. Presidente - Pergunta do Sr. Horácio Cristo Barbosa, representante do

Consórcio União Geral, também para Sandro Veríssimo: “Qual é a viabilidade de

transformar um consórcio de direito privado em consórcio de direito público? E como

fazer isso?”

O Sr. Sandro Veríssimo - Na verdade, para a transformação, teríamos de usar um

ativo que já existe, só que tem de ser criado público: é uma nova pessoa jurídica. Não

passa na Câmara uma mudança de natureza jurídica de uma unidade privada. Esse

procedimento seria um pouco mais complexo. Aproveitamos que já existe uma

estrutura, uma sede, alguns servidores; aproveitamos que já existe um consenso

jurídico, um “modus operandi”. Isso tudo é avanço, encurta muito o caminho para se

estruturar o novo consórcio, mas existe uma forma prescrita em lei para a celebração

de consórcios públicos. Teríamos de fazer um protocolo de intenções, que pode até

ser baseado no estatuto do consórcio registrado no cartório, e teríamos de aprovar

esses protocolos na lei e tudo o mais, ou seja, não vejo uma forma de transformação,

a princípio, de privado em público. Teríamos de criar o público e tentar utilizar todo

esse avanço que já foi feito no privado.
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A Sra. Presidente - Pergunta dirigida ao Prof. Vicente Trevas, do Sr. Manoel

Fernando Marques da Silva, do Grupo de Trabalho e Cidadania em Defesa do

Consumidor do ABC Paulista: “Como permitir que a sociedade civil vivencie as

conquistas dos consórcios intermunicipais e, desse modo, lute pela sua ampliação?

Penso que isso minimizaria a ausência de líderes regionais - exemplo, Celso Daniel -,

que infelizmente determinou o enfraquecimento da instituição”.

O Sr. Vicente Trevas - O Sandro havia comentado que consórcio é um arranjo

institucional para viabilizar cooperação com a participação de entes federados,

portanto é uma instituição do Estado brasileiro; não é ente porque não tem

competências próprias; tem competências delegadas e derivadas dos entes

federados que o constituem. A lógica do nosso federalismo é a lógica da participação

cidadã, e não só da participação, mas também do controle cidadão. Portanto, um

consórcio que agregue dinâmica territorial, buscando, por exemplo, uma pauta de

agenda de desenvolvimento daquele território, terá de interagir com outras

agregações societárias. E isso depende de experiências. Há fóruns abrangentes de

cidadania, de sociedade civil que podem ter também, como assento, o próprio

consórcio público. Nos debates de que participei, havia essa questão: por que a

sociedade civil não participa dos consórcios diretamente? O regulamento abre a

possibilidade a vários mecanismos internos de gestão do consórcio, algumas

comissões, para poder haver participação. É um arranjo institucional, uma associação

de direito público ou privado, mas é uma associação pública. Então, o foco aqui é dar

potência ao Estado, mas ao Estado Democrático, sob a dinâmica da cidadania e do

controle público.

A Sra. Presidente - Com a palavra, o Prefeito Chico Simões, de Coronel Fabriciano.

O Prefeito Chico Simões - Bom-dia a todos. Sabemos da importância de resolver

problemas por meio de consórcios, conhecemos a sua burocracia; é uma coisa nova,

mas a gente constrói a caminhada caminhando. Acho que cada um tem de ser

desprendido e se adequar para atender, da maneira mais racional, a um maior

número de pessoas. Quero me dirigir a nossa Subsecretária Madalena: estamos

enfrentando problemas, Madalena; somo uma região metropolitana, mas ainda não

temos uma agência, como já foi criada em Belo Horizonte. A formatação de uma
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região metropolitana com seus entes, com a sua Assembleia, com a sua agência

favoreceria muito também os consórcios. E nós, até hoje, não tivemos isso no Vale do

Aço. Gostaria não só de parabenizar a iniciativa do consórcio, mas também de pedir

ao Estado que se lembre de que há duas regiões metropolitanas em Minas Gerais: a

de Belo Horizonte, que respeitamos, mas gostaríamos que a nossa, a do Vale do

Aço, tivesse todos os instrumentos para funcionar. E até por ser pequena, lá

poderiam ser feitas várias experiências, que, modéstia à parte, serviriam de exemplo

não só para o Estado, mas também para o Brasil. Obrigado.

A Subsecretária Maria Madalena Franco Garcia - Prefeito, o senhor coloca-me em

uma situação complicada. Há dois anos, demos início à instalação dos arranjos

institucionais das duas regiões metropolitanas do Estado: concluímos a de Belo

Horizonte neste ano, com a instalação da Agência Metropolitana. Mas, infelizmente,

na do Vale do Aço tivemos um problema desde o primeiro momento, quando fizemos

a conferência e nem todos os Municípios aderiram ao Conselho e à Assembleia

Metropolitana. Conversei com as Deputadas Cecília Ferramenta e Rosângela Reis,

que são representantes do Vale do Aço, para buscarmos uma forma de implementar

esse arranjo. Precisamos, antes, criar a Agência Metropolitana do Vale do Aço, ou

seja, implementar o arranjo, que, na verdade, é o Conselho, a Assembleia

Metropolitana e o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Enfim, todas as

instituições previstas na legislação devem estar criadas para que possamos instalar o

arranjo institucional da Região Metropolitana do Vale do Aço, que ainda não

conseguimos consolidar.

A Sra. Presidente - No início deste ano, fiquei muito satisfeita com a eleição do

Chico Ferramenta. Pensei: agora vai, agora conseguiremos implementar, de fato, o

arranjo institucional do Vale do Aço, porque antes tínhamos problemas políticos para

consolidá-lo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Hoje, o Prefeito de Ipatinga é o

Prefeito interino, que é o Presidente da Câmara Municipal, e, por determinação do

nosso Vice-Governador, estamos aguardando a resolução da questão de Ipatinga

para consolidar o arranjo institucional. Como iremos a Coronel Fabriciano no dia 10

de agosto para fazer a abertura do curso de capacitação em áreas de risco, que,

aliás, é uma parceria com o governo federal, fiz uma reunião com os Prefeitos, na
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semana passada, para tentar avançar na questão do arranjo institucional. Ou seja,

estamos tentando consolidar o arranjo institucional com as reuniões do Conselho da

Assembleia Metropolitana para, na sequência, entrarmos com o projeto de lei criando

a Agência Metropolitana.

Com a palavra, para fazer pergunta, a Sra. Zuzu Loredo, da Sismed e Cosecs.

A Sra. Zuzu Loredo - Bom-dia a todos. Meu nome é Zuzu. Sismed é o Consórcio

Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Médio Jequitinhonha, com sede em

Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, e Cosecs é o Colegiado de Secretários

Executivos de Consórcios do Estado de Minas Gerais.

Só para lembrar, hoje temos 64 consórcios no Estado de Minas e 682 Municípios

associados em consórcios de saúde. Qual o modelo adequado de consórcio? Quando

começamos a criar consórcio, ignoramos as associações microrregionais. Não

pudemos criar várias estruturas, porque, senão, o gasto que os nossos Municípios

teriam para bancar as várias estruturas sem o mesmo que está evitando gastar com

os serviços. Precisamos ter esse cuidado e pensar nas áreas afins que realmente

agregam assuntos que podemos colocar em um só consórcio. Precisamos ter

cuidado com as estruturas, porque elas requerem recursos para bancá-las. Estruturas

robustas? Sim, porém, com grande cuidado. Elas não podem amarrar as iniciativas.

Temos muito receio quando discutimos a adequação dos consórcios às leis federal e

estadual, que hoje tem sido solução. A partir da adequação, tem-se que criar uma

miniprefeitura, com gastos absurdos. O recurso que deveríamos usar na atividade-

fim, vamos utilizar na atividade administrativa. Temos de pensar muito nisso.

Realizaremos em Minas Gerais o seminário nacional, que foi sugerido no encontro

nacional em Brasília, há um mês, para discutirmos consórcios intermunicipais.

Convidamos todos a participarem desse evento.

Relativamente ao Projeto de Lei nº 11.107, o Sr. Vicente Trevas disse que o

Deputado Rafael Guerra o apresentou, porque, há anos, discutíamos essa questão.

Segundo ele, houve um acordo entre o Congresso e o Deputado Federal Rafael

Guerra. Não entendi como foi esse acordo. O Deputado Federal Rafael Guerra

defendia um modelo que era e ainda é praticado em Minas, que é o privado. O outro,

meramente público-público. O que foi feito disso? Quando lemos a lei, entendemos
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que pode ser público-privado ou público-público. Mas quando o Sandro diz que tem

de ser público, como dispõe a lei estadual, ficamos na dúvida: o quê?

O Sr. Vicente Trevas - O grande acordo é a possibilidade das duas formas jurídicas:

a associação pública e a entidade de direito privado. Há diferenças fundamentais. Por

exemplo, uma associação de direito público pode até exercer funções públicas “stricto

sensu”. Qual a questão central? Apostamos no consórcio como movimento

estratégico. Evidentemente, há muitas debilidades em nosso federalismo. O

consórcio não é um quebra-galho; ao contrário, trata de adensar o Estado brasileiro,

por meio de decisões voluntárias, de cooperação. A nossa preocupação não foi criar

burocracias complicadas, mas uma arquitetura gerencial que garantisse efetividade e

sustentabilidade. No meu ponto de vista, amarrar os compromissos, por meio de

contrato de rateio, é um avanço. Todos são obrigados, em sua lei orçamentária, a

assumir compromissos. As experiências do passado eram instáveis. Tinha de haver

uma liderança muito forte para pedir a compra do acordo, da parcela de cooperação.

Criamos uma institucionalidade mais importante. O consórcio não pode ser uma

fórmula milagrosa para resolver outras questões. Por exemplo, no processo de

criação de Municípios no Brasil, após 1988, houve uma dose de movimentos

conjunturais, de interesses momentâneos. Uma grande questão é assumir a agenda

dos Municípios não sustentáveis. Às vezes, querem resolver em um consórcio

questões que não constam do consórcio. Trata-se dos enunciados prévios. Se há o

Município, mas nenhuma premissa de sustentabilidade, como resolver isso? Trata-se

de outra agenda. Até tenho ideia a esse respeito. O governo Lula foi muito rigoroso.

Até hoje não criamos nenhum Município, porque está havendo negociação legislativa.

Qual é o modelo? Vamos nos dar um tempo de experimentação. Vamos fazer

apostas em diferentes modelos e, depois, avaliar essas apostas. Temos tradição um

pouco complicada de sempre buscar simetrias, não resolvendo os reais problemas

das nossas assimetrias. Os argumentos para haver consórcio público são

consistentes, mas vamos ter um tempo de experimentação e, depois, fazer uma

síntese inovadora.

A Sra. Presidente - Com a palavra, o Sandro Veríssimo, por ter sido citado na

pergunta da Zuzu.
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O Sr. Sandro Veríssimo - Primeiro, queria fazer um esclarecimento. A questão é

conceitual; não tem de ser consórcio público. A lei de consórcio público obriga que os

participantes sejam entes federados. Ou seja, se eu tiver uma empresa privada, ela

não poderá figurar nesse ordenamento jurídico como participante do consórcio

público. Quando os Municípios se juntam para fazer um consórcio, surge uma

associação, que pode ser pública ou privada. O Prof. Vicente Trevas falou sobre isso.

A questão está na lei, é conceitual. Outra questão importante diz respeito à

sobreposição de estruturas. Foi muito pertinente esse comentário. A visão da

Secretaria, a visão de futuro do governo no PMDI é buscar aumentar a eficiência dos

políticos, oferecer mais serviços para o cidadão com menos recursos. Isso é uma

premissa. Se, na análise da estruturação do consórcio, percebermos que haverá um

gasto muito grande, uma sobreposição de estruturas disponíveis, vamos julgar que

aquele consórcio não é viável. Muitas vezes, mesmo existindo as associações de

Municípios, os consórcios de saúde, não há essa sobreposição. Um exemplo que

será exposto aqui, hoje, à tarde, é o Consórcio Intermunicipal do Médio Rio Grande. A

Associação Microrregional do Médio Rio Grande foi parceira da Sedru e dos

Municípios na estruturação do consórcio. Não há forças antagônicas nesse processo.

Temos de pensar que todos os parceiros têm o mesmo objetivo, que é o

desenvolvimento dos Municípios da região. Conseguimos, então, formar uma parceria

e concorrer para um objetivo comum. O que aconteceu com a estrutura, que teria

outra sede? Não houve nada disso. A Associação do Médio Rio Grande - Ameg -

cedeu a sede própria para o consórcio. É uma solução que pode ser temporária, mas,

a princípio, era a mais viável. Esse consórcio tem o objeto específico de planejamento

da região e dos Municípios. Então, às vezes, no caso concreto, vemos que não

necessariamente criamos sobreposição de estruturas. A Ameg não assumiu isso

porque não era o seu objeto e não estava no seu estatuto. Criamos, em Itajubá,

parcerias com os Municípios, o consórcio para a gestão dos resíduos sólidos. A

associação microrregional hoje não tem isso como objeto. Então, não há

sobreposição. Está-se criando uma nova figura com uma atribuição específica, que

vem para somar com o desenvolvimento da região e não para concorrer. Acho que é

plenamente possível conciliar todas essas formas de cooperação e fazer os
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convênios. É preciso ter cuidado e muita atenção, pois é um detalhe importantíssimo

ver se há essa sobreposição. É necessário não fugir nunca da visão se de fato está

havendo melhoria. No Estado, o nosso dever de casa é ver se há melhoria do ponto

de vista da eficiência, do custo e do atendimento. Se não for assim, não se fala em

consórcio.

A Sra. Presidente - Pergunta do Sr. Joberth do Carmo Conceição, representante do

Consórcio Intermunicipal de Saúde - Cisnor -, dirigida à Sra. Adriana Giroletti: “As

contratações dos serviços de consórcio na área de saúde ou de infraestrutura devem

ser precedidos de licitações? A contabilidade do consórcio deve ser feita por entidade

pública ou privada?”.

A Sra. Adriana Giroletti - Novamente, teremos de observar a natureza dos

consórcios. Qualquer instituição que receba dinheiro, recurso público tem de prestar

contas. Os consórcios públicos prestam conta ao Tribunal de Contas do Estado. No

caso dos convênios a serem firmados entre os consórcios privados entre os

Municípios, devemos observar as regras da contabilidade pública. Com relação às

licitações, há um indicativo da execução delas e a condicionante para aqueles

consórcios públicos, que têm de obedecer às regras da administração pública

literalmente. Há um indicativo do Tribunal de Contas, da doutrina e da jurisprudência

de que os consórcios privados também se adequem e façam as licitações, porque

estamos falando de recursos públicos. Os princípios da administração indicam que se

proceda dessa forma. Poderemos disponibilizar os pareceres sobre quaisquer

considerações ou detalhes específicos sobre essa questão, bem como os

entendimentos da coletânea que temos de jurisprudências e doutrinas relacionadas.

Deixarei o meu contato. Basta o consórcio enviar-me o questionamento que faremos

um parece formal e deixaremos à disposição para os interessados.

A Sra. Presidente - Temos duas perguntas para o Sandro Veríssimo. A primeira é

do Sr. Thales Gonçalves Costa, Prefeito Municipal de João Pinheiro: “Sabemos que o

grande problema enfrentado pelos Municípios atualmente é o de manterem-se dentro

do limite de 54% em relação às suas folhas. Gostaria de saber se os funcionários dos

consórcios estão incluídos nesse percentual”. A segunda é de Adelson Lima Pereira,

da Assessoria para Programas Sustentáveis: “A solução para o tratamento dos



____________________________________________________________________________
861

resíduos sólidos por meio de aterros sanitários é considerada mundialmente como

criação de passivo ambiental. Por que não investir em consórcios que se utilizem da

alternativa sustentável das usinas processadoras de lixo com a participação da

população?”.

O Sr. Sandro Veríssimo - Em relação à pergunta do Sr. Thales Gonçalves Costa,

entendo que sim. A folha que o Município coloca no consórcio computa, de certa

forma os gastos com funcionários de consórcios, senão estaríamos criando uma

brecha para não se observar esse limite. A notícia boa é que um corpo técnico é

capaz de atender a 10 Municípios. Em vez de cada Município ter 10 técnicos, pode

haver um corpo técnico para atender a todos. Existe uma experiência parecida com

isso no Estado do Paraná, se me recordo bem, em que, para a elaboração de

projetos, existe um corpo técnico que atende a uma determinada região. Eles fazem o

projeto executivo, há o topógrafo, o engenheiro, o agrimensor. Esse corpo técnico

qualificado atende a vários Municípios que não teriam condições de arcar com esse

custo. Às vezes, é uma solução para o Município diminuir sua folha e ter uma equipe

qualificada, bem-remunerada. Temos de remunerar bem quem é bem-qualificado,

senão perdemos o profissional para a iniciativa privada ou para outros. Com isso,

conseguimos atender a uma deficiência eventual que o Município possa ter nesse

setor. É interessante essa questão da formulação de projeto, porque vem sendo um

obstáculo à captação de recursos, tanto junto ao Estado quanto junto à União, a

apresentação de projetos exequíveis que estão de acordo com a tabela de preços

que praticamos. Estão aqui os representantes da Caixa, que devem compartilhar do

mesmo entendimento que eu. Essa é uma das saídas.

Quanto à segunda pergunta, na verdade quem responde pelo projeto Minas sem

Lixões - a Sedru é parceira, possui uma área de saneamento - é a Feam, que está

com a gerência. A pergunta é específica sobre o saneamento. Como eu havia dito no

início, e imagino que seja o posicionamento da Feam, essa pergunta pode ser mais

aprofundada se direcionada à pasta competente. Sobre a questão das usinas de

triagem e compostagem, sabemos que não atende a um contingente grande da

população. Basicamente, o lixo chega e operários separam o que é reciclável do que

não é, o plástico, o vidro, o papel. Se se tem uma população como a de Belo
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Horizonte, de 2,5 milhões, ou talvez da Região Metropolitana, que chega a 5 milhões,

não se consegue fazer uma triagem numa produção tão expressiva assim de lixo.

Existem outras soluções? Sim. A coleta seletiva é uma delas. Enfim, é algo que talvez

demande um processo de educação ambiental e exija equipamentos, como as lixeiras

separadas. É um processo que buscamos num futuro mais distante. Imagino que o

problema mais emergencial são os lixões. Hoje em dia, eles são a destinação

inadequada do resíduo, e sabemos também que muita coisa não é reciclada. Mesmo

nos Municípios que têm usina e aterro, muita coisa vai para o aterro, porque não há

como reciclar. Digamos que seria um passo para solucionar um problema de

degradação ambiental, que são esses lixões.

A Sra. Presidente - Agora será feita uma pergunta pelo Dr. Marcelo Barbosa, do

Procon Assembleia.

O Sr. Marcelo Barbosa - A minha pergunta se dirige ao Prof. Trevas e ao Sandro e

é sobre fiscalização. Essa palavra é muito íntima dos Procons e me preocupa muito

como servidor público e também como cidadão. Ontem à noite, conversei com o meu

pai, que foi Auditor do Ministério da Saúde durante 20 anos, e ele me disse que, na

década de 90, os relatórios sobre esses consórcios de saúde eram terríveis,

chegavam ao gabinete do Ministro e eram simplesmente arquivados por forças

ocultas. A minha pergunta é objetiva: quais são os mecanismos internos e externos

de fiscalização da execução desses consórcios e como é a participação dos

Ministérios Públicos Estadual e Federal nesse contexto?

O Sr. Vicente Trevas - Na minha apresentação, chamei atenção para o fato de que

somos um Estado nacional que não ainda não completou sua construção

institucional. Hoje vivemos uma situação em que, em curto prazo, não fechará a

conta. Fui governante, exerci funções dirigentes no Estado e sei que quem governa

deve fechar conta. As partes tomam as iniciativas, mas, depois, não fecham a conta.

Por exemplo, temos de fazer um pacto sobre o ciclo da gestão pública, uma

complexidade, porque pressupõe retomar a capacidade de planejamento, de

execução, de avaliação e de controle do Estado. Ao longo do século XX, o Estado

brasileiro tentou modernizar-se. Houve uma grande tentativa no período final do

Estado Novo, cuja expressão foi o Departamento Administrativo do Serviço Público -
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Dasp. A partir daí, a produção inicial foram as autarquias públicas como promessa de

modernizar o Estado brasileiro contra a burocracia tradicional. Nos anos 60 e 70,

foram criadas as empresas públicas e fundações, e o que vimos? Essas tentativas

inovadoras não foram sustentáveis, porque, ao longo do tempo, os mecanismos de

controle público se enquadraram na velha ordem burocrática. Por que lembro essa

questão? É claro que o controle público é inaceitável. Estamos vivendo em um

período novo, em uma dinâmica de um Estado à luz de um modelo patrimonialista. É

inaceitável uma promiscuidade entre a esfera pública e a privada. É fundamental

republicanizar o Estado e, portanto, a noção de interesse público. Tudo isso é

fundamental, mas temos de criar uma relação virtuosa entre esses diferentes

momentos da gestão pública. Vários Prefeitos meus me dizem: “Trevas, está difícil,

porque o Promotor ou o Procurador quer governar e toma decisão de gestão,

mandando-me comprar remédio e asfaltar rua”. Por outro lado, o Promotor ou o

Procurador está, em nome do direito à cidadania e da Constituição, buscando cumprir

as suas regras. Ou seja, deveremos ter aí uma dialética virtuosa, quer dizer, um pacto

republicano para, primeiro, estabelecer uma efetiva relação entre os meios e os fins.

Às vezes, fica a seguinte frustração: você gastou nos conformes e, por isso, está

aprovado, mas essa autoridade da aprovação dos conformes não tem nenhum

compromisso se os gastos e os conformes atingirem os objetivos. Quero ser bem

entendido: a questão do controle público é fundamental, os órgãos de controle são

fundamentais e acho que, em um período recente, eles ganharam potência. Falo isso,

por exemplo, na minha vivência no governo federal. A CGU ganhou efetividade e,

hoje, tem uma grande contribuição pela postura republicana e relação institucional.

Acho que teremos de fazer um grande pacto em relação à agenda de

desenvolvimento do País, colocando a questão do controle, que é pertinente, na

lógica mais virtuosa de estarmos chegando lá, ou seja, tentar viabilizar aqueles

compromissos fundamentais com os problemas do País. Quero dizer o seguinte: uma

dificuldade nossa é que o Estado brasileiro, ao longo dos tempos recentes, perdeu

capacidade de regulação pública. Tenho um exemplo: quem sobrevoa o Complexo do

Alemão - e eu já o sobrevoei várias vezes, em outras funções que exerci no governo -

pergunta por que o deixamos chegar até como está. “Por que deixamos chegar lá?”.
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Hoje, grande parte da nossa população está assentada nas regiões metropolitanas, e

um dos temas é a regulação fundiária, que ainda não foi resolvida. Portanto, essa é

uma fragilidade da capacidade regulatória do Estado brasileiro em todas as suas

esferas. Enfim, não sei se respondi a pergunta, mas é pertinente o tema da agenda

de controle, porém temos de entrar em uma equação republicana virtuosa, sem a

qual não daremos um salto de qualidade para um país que já está em outro patamar.

O Sr. Sandro Veríssimo - Senti-me contemplado com a resposta do Prof. Vicente,

mas gostaria de ressaltar um detalhe. Pelo fato da regulação desses consórcios ser

tão recente, talvez tenhamos de nos valer ainda de alguns instrumentos apresentados

aos entes municipais, estaduais e federais. O Ministério Público fiscaliza o consórcio

verificando se aquela política está sendo cumprida no Município. A questão ambiental

é muito emblemática nesse aspecto. O Promotor quer saber se o Município está

destinando o seu lixo da forma correta. Caso seja utilizado um aterro localizado em

outro Município, não há problema. Nesse caso, há uma razoabilidade, ou seja, a

fiscalização continua sendo setorialista, de acordo com as leis específicas de cada

objeto.

Em relação à questão da participação e do controle social, nos Municípios há essa

possibilidade, com os Conselhos e as Ouvidorias. Por enquanto, esse é o meio

vigente de se buscar essa participação e esse controle. Não vejo por que esse

controle não possa ser estendido para os serviços que estão sendo prestados de

forma associada, pois, de certa forma, se trata de um serviço de que o cidadão é

beneficiário, independentemente de ser prestado individualmente ou de forma

associada.

A Sra. Presidente - Marta Lima, da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, dirigiu

uma pergunta à Adriana: “As associações de Municípios, por se tratarem de

associações de entes públicos e gerirem recursos públicos, deverão se adequar à Lei

nº 11.107?”.

A Sra. Adriana Giroletti - Na verdade, temos de esclarecer a natureza jurídica das

associações microrregionais, que foram criadas em 1970, na estrutura do Estado, em

um determinado momento histórico, em que houve uma - não sei qual seria a palavra

certa - emancipação, pois elas não pertencem mais à estrutura administrativa indireta
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do Estado, já que têm natureza privada e são de interesse público. A gestão desses

recursos, ou seja, as contribuições dos Municípios e as prestações de serviços têm

um tratamento diferenciado da lei de consórcio. Há uma pauta de discussão, proposta

inclusive pelas próprias associações microrregionais. Se há alguns desses serviços e

a iniciativa mencionada pelo Sandro, que será mais tarde esclarecida, qual seria a

coparticipação das associações microrregionais e do consórcio? Tendo em vista a

questão em si, não há a necessidade de adequação à lei de consórcio, pois a

natureza dessas instituições são distintas, já que têm iniciativa privada e são de

interesse público, caráter híbrido que a doutrina, a legislação e a mudança histórica

das instituições de interesse público apresentaram ao longo da história brasileira.

A Sra. Presidente - O Sr. Adelson Lima Pereira, da Assessoria para Programas

Sustentáveis, de Corinto, deseja fazer uma pergunta oral ao Sandro Veríssimo.

O Sr. Adelson Lima Pereira - O Sandro já respondeu a pergunta sobre aterro

sanitário. Percebi que algumas explicações ficaram na mesmice que existe no

Estado. Uma delas é quando dizem que a economia de escala é um problema. Em

Belo Horizonte, na BR-040, há uma usina que operava - ou ainda opera, não sei -,

produzindo 500t por dia. Se Belo Horizonte tivesse seis usinas, resolveria seu

problema de lixo urbano e rural. O problema do consórcio está muito dirigido a aterros

sanitários. Essa não é a saída. O mundo inteiro não quer mais aterro sanitário. Os

lixões precisam ser remediados. A usina é o processo mais barato de remediar-se um

lixão. Essa é a questão que eu gostaria de abordar. Existe um programa sustentável

para lixo urbano e rural que funciona. O Município de Entre Rios de Minas é um bom

exemplo disso. Era o que eu gostaria de dizer. Obrigado.

O Sr. Sandro Veríssimo - Gostaria de repetir que não respondo pela parte ambiental

do governo. Para isso, existe o Sisema, que é composto pela Semad, Feam, Igam e

outras entidades. Esclareço que o objeto do programa Minas sem Lixões não é

construir aterros sanitários, mas acabar com o problema dos lixões. O aterro é uma

das saídas, a usina é outra. Não sei se ficou claro, mas esse programa não se baseia

apenas nos aterros sanitários. É feita uma análise técnica, caso a caso, por

engenheiros ambientais e consultorias, que fazem estudos, a fim de verificar a melhor

forma de resolver o problema em cada Município, em cada região. Não posso entrar
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nessa alçada. O senhor pode acompanhar todos esses processos, que são passíveis

de licenciamento ambiental. Todos os processos de licenciamento ambiental são

muito transparentes, porque existem audiências, formas de acompanhamento. Se

houver uma contribuição para determinada região, para determinado equipamento,

isso precisa ser colocado na fase de discutir a licença prévia do empreendimento, a

fim de tentarmos avançar. Acredito que o desafio é muito grande. Temos de buscar

avanços. Existem outras tecnologias de produção de energia elétrica, mas devemos

dar um passo de cada vez para chegarmos a um horizonte mais favorável.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Sr. Deules Gonçalves, de Belo Horizonte, que,

por telefone, parabenizou a Assembleia Legislativa pela oportunidade deste debate e

se declarou favorável ao consórcio público criado pelo Estado de Minas Gerais

incluindo toda a região metropolitana.

O Prefeito Ângelo Roncalli - Gostaria de fazer dois comentários sobre consórcios

que surgem na informalidade aproveitando o modelo dos consórcios existentes. Em

nossa região - dirigindo-me ao Vicente Trevas, Consultor da Caixa, e ao Rômulo,

Superintendente da Caixa, que também foi Superintendente em nossa região -, o

programa Minha Casa, Minha Vida é um exemplo clássico do que tem ocorrido. Os

Municípios com população abaixo de 100 mil habitantes estão sendo beneficiados

pela legislação. A regulamentação está sendo feita. Uma grande dificuldade dos

Municípios menores é que, como a iniciativa privada está participando do processo de

construção dessas casas, a escala dos Municípios menores é pequena e não atrativa

para essas empresas. Conforme orientação da Casa Civil, dezenas de Municípios

que têm essa demanda estão se consorciando para buscarem esse investimento

conjunto, a fim de que todos sejam beneficiados. Outro assunto interessante: existem

quatro consórcios públicos discutindo sobre a possibilidade de realização de

trabalhos em que os Municípios que têm uma demanda maior complementem

aqueles que têm equipamentos. Seria uma troca de serviços para otimizar o

atendimento na área da saúde entre os consórcios próximos de uma mesma região.

Em nome da diretoria da Associação Mineira de Municípios, comunico aos Prefeitos

presentes que temos uma pauta para discutir a crise financeira, a folha municipal, o

percentual e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Questionaremos as penas impostas
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aos Municípios e a situação que deveria ser igual para todos os entes federados.

Com o aumento da folha e com a queda da receita, que não é devido à má gestão,

será feito um questionamento para todos e o discutiremos oportunamente.

A Sra. Presidente - Agradecemos também a presença de Suely Kzan, Consultora

da Secretaria de Estado de Integração Regional do governo do Pará.

Encerramento

A Sra. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela

honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, convoca as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/6/2009

Presidência da Deputada Cecília Ferramenta e do Deputado Sebastião Helvécio

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Palavras do Prefeito Anderson Costa Cabido - Palavras da Sra. Andriani

Tavares Tenório Gonçalves - Palavras do Sr. Antônio Raimundo Mendonça - Palavras

do Sr. Ângelo Leite Pereira - Palavras do Sr. Horácio Cristo Barbosa - Palavras do Sr.

Dilson Peixoto - Palavras do Sr. Manoel Fernando Marques da Silva -

Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente (Deputada Cecília Ferramenta) - Destina-se esta parte da reunião

à realização do ciclo de debates “Consórcios intermunicipais - cooperação e gestão”.

O objetivo do ciclo de debates é potencializar os esforços que vêm sendo

desenvolvidos na disseminação desse instrumento de gestão, divulgar as

experiências exitosas dos consórcios já constituídos e motivar a criação de

consórcios nas áreas de desenvolvimento regional, gerenciamento de resíduos

sólidos e transportes. Nesta tarde, teremos o painel “Experiências de consórcios

intermunicipais”.

Composição da Mesa
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A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Anderson Costa Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas e Presidente do Consórcio

Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba - Codap -; Antônio Raimundo

Mendonça, Secretário Municipal de Obras de Itajubá; a Exma. Sra. Andriani Tavares

Tenório Gonçalves, Secretária Municipal de Meio Ambiente de Itajubá; os Exmos.

Srs. Ângelo Leite Pereira, Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal do Médio

Rio Grande - Cimeg -; Horácio Cristo Barbosa, Secretário Executivo do Consórcio

União Geral; Dilson Peixoto, Diretor-Presidente do Grande Recife Consórcio de

Transporte; Manoel Fernando Marques da Silva, ex-Coordenador do Procon e da

Assistência Judiciária de Santo André (SP); Vicente Trevas, Consultor da Presidência

da Caixa Econômica Federal; e a Exma. Sra. Maria Madalena Franco Garcia,

Subsecretária de Desenvolvimento Metropolitano da Secretaria de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru -, representando o Secretário, Deputado Dilzon

Melo.

Palavras do Prefeito Anderson Costa Cabido

Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, visitantes, quero revelar a alegria que é para

nós, do Codap, participar deste evento trazendo-lhes nossa experiência à frente do

nosso consórcio público, que consideramos muito exitosa. Estamos falando aqui do

que é considerado o primeiro consórcio público do Estado de Minas Gerais, o Codap.

Merece ser feita, embora rapidamente, uma contextualização importante sobre o

grande motivo que nos levou à constituição desse consórcio: o volume de

investimentos que vem recebendo a nossa região, considerada até mesmo um novo

Eldorado, um novo Vale do Aço. São investimentos que somam mais de

R$15.000.000.000,00 e que serão aplicados ao longo dos próximos anos, envolvendo

exatamente as cidades onde o consórcio foi criado.

Vemos aqui algumas manchetes de jornais e um resumo das preocupações da

cidades. Aqui, vemos um quadro com o resumo de investimentos. Isso é apenas para

que todos tenham idéia das motivações que nos levaram à constituição desse

consórcio, ainda em 2005 - mais adiante, vamos explicar a escolha da data. Como se

vê no quadro, são R$15.700.000.000,00; 38 mil empregos estão gerados, dos quais

18.400 diretos e permanentes, durante a fase de operação desses empreendimentos.



____________________________________________________________________________
869

Tudo isso traz um impacto grande na população da região, como se vê neste gráfico.

A curva de baixo refere-se ao crescimento populacional ao longo de 15 anos,

supondo-se a não existência de qualquer tipo de investimento. As outras curvas,

entre elas a azul, de cima, demonstram que a população pode crescer até mais do

que o dobro dessa estimativa, ao longo apenas de uma década e meia, o que trouxe

uma grande preocupação para todos nós e despertou nos Prefeitos e nas cidades a

necessidade de trabalhar conjuntamente e de unir esforços para a superação de

todos os desafios que uma situação como essa propõe.

O Alto Paraopeba é uma região que está ao sul de Belo Horizonte, ainda na região

central do Estado. As sete cidades que compõem o nosso consórcio são as que estão

marcadas com as estrelinhas: Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco, São

Brás do Suaçuí, Jeceaba, Entre-Rios e Belo Vale.

Nosso consórcio, o primeiro consórcio público do Estado de Minas Gerais, foi criado

desde o início como consórcio público.

Ele não foi formado, inicialmente, como consórcio na lei anterior, em que tratamos

de consórcio intermunicipal. Ele já foi formado, desde o início, como consórcio

público. Para o nosso consórcio, alguns utilizam uma expressão de que não

gostamos muito: “consórcio guarda-chuva”. Não é a expressão mais apropriada, pois

é um consórcio que visa ao desenvolvimento regional, possibilitando-lhe todas as

ações nas mais diversas áreas de atuação.

Portanto, o objetivo do consórcio é planejar e executar projetos e programas que

visem ao desenvolvimento regional sustentável, o aperfeiçoamento das gestões

administrativas dos Municípios e a formulação de políticas públicas regionais que

beneficiem a população.

Há 13 áreas de atuação do consórcio, que não mencionarei. Praticamente, é

permitido ao nosso consórcio atuar em quase todas as áreas da administração

pública, tanto em atividades-fim, como saúde, educação e obras, quanto em

atividades-meio, especialmente a jurídica, gestão administrativa e comunicação.

Quanto aos resultados já obtidos do nosso consórcio, ele produz efeitos imediatos

concretos e efeitos colaterais positivos. Muitas vezes não é uma ação documental

efetiva do consórcio que produz resultados, mas apenas o fato de os Prefeitos e as
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cidades se reunirem para discutir a problemática. É o caso do nosso Centro

Tecnológico de Engenharia, um câmpus da Universidade Federal de São João del-

Rei, que foi para a nossa região graças a essa articulação iniciada pelo nosso

consórcio, articulação dos Prefeitos da região em torno do consórcio. O polo

universitário da OAB também é um exemplo.

Criamos o hábito bastante salutar de realizar conferências regionais. A última foi de

promoção da igualdade racial, no mês de maio, da qual as sete cidades participaram

com suas delegações. O consórcio promoveu uma belíssima conferência regional,

indicando delegados para a conferência estadual.

Outros resultados são programas de qualificação profissional; diagnóstico e

geoprocessamento agropecuário regional, no qual identificamos todas as

propriedades rurais e seu diagnóstico, geoprocessando as informações das sete

cidades e possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas rurais; confecção de

calendário regional de eventos; intercâmbio entre grupos culturais, sociais e

esportivos. Houve um fato de valor imenso: a integração, a união e a articulação

passaram a ser não apenas do poder público, mas da sociedade e do empresariado.

Esse efeito é muito benéfico. Quando a sociedade começa a perceber que o poder

público e os Prefeitos estão se encontrando para discutir o problema, isso repercute

em toda a comunidade.

Outros resultados são a negociação conjunta de emendas parlamentares e a

negociação com grandes empresas para estruturar a chegada de investimentos.

Há algumas ações em andamento, essenciais e estruturadoras: Agenda 21

Minerossiderúrgica do Alto Paraopeba, em parceria com os Ministérios das Minas e

Energia e do Meio Ambiente, que está funcionando como esse grande pensar

regional, com a participação dos movimentos sociais organizados, das classes

trabalhadora e empresarial.

É aqui que nos encontramos com a comunidade e tornamos o processo

absolutamente participativo e democrático. O Plano de Desenvolvimento Regional é

outro plano que está em andamento, em parceria com a Sedru, o Ministério da

Integração e o Cedeplar. Um contrato com recurso oriundo do Estado possibilitou a

contratação por parte do Codap e do Cedeplar, um órgão dos mais respeitáveis que
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temos no País sobre planejamento regional, ligado à UFMG, que está desenvolvendo

esse trabalho. Em parceria com um outro consórcio formado dentro do Codap, temos

o consórcio para o aterro sanitário regional, com verba de R$4.000.000,00 da

Codevasf. A Escola Família Agrícola Regional é uma discussão que está em

andamento. O Fundo de Desenvolvimento Regional, em parceria com o BNDES, está

disponibilizando uma linha de crédito específica que se chama subcrédito social, em

que as grandes empresas tomam esses recursos e fazem financiamento, subsidiado

pelo governo e pelo próprio banco ao longo de 30 anos. Esses recursos vêm, para o

consórcio investir em obras de infraestrutura. Estamos fazendo um PMAT

consorciado, que será o primeiro do BNDES. Também teremos a primeira região

digital do Brasil de que temos conhecimento. Teremos uma cobertura de internet

banda larga nos sete Municípios. O projeto do Matadouro Municipal já está em fase

de obras; o escritório de engenharia e projetos; a Defesa Civil Regional também em

fase de constituição.

A região sofreu muito com as chuvas no início do ano. Já sabíamos, mas as chuvas

nos possibilitaram confirmar que estávamos deficientes. Cada cidade tem sua equipe

de Defesa Civil com seus problemas, e era preciso unir forças. Então, estamos

desmobilizando as Defesas Civis municipais e criando uma Defesa Civil regional, com

toda a capacitação, a competência e a qualificação necessárias para fazer os

importantes trabalhos que são desenvolvidos pelas Defesas Civis.

O Programa de Georreferenciamento e Nomenclatura das estradas vicinais é outro

projeto muito gostoso e interessante, que mexe com o produtor rural. Será dada

dignidade ao produtor rural, porque ele terá um endereço certo, oficial, estabelecido

pelo Município através de projeto de lei. A partir do momento que há o

georreferenciamento e a nomenclatura de cada estradinha vicinal municipal,

consegue-se identificar e dar endereço a cada produtor rural.

O Programa de Regionalização de Fornecedores é outra meta do consórcio visando

ao adensamento da cadeia produtiva do ferro e do aço na nossa região. Desenvolver,

identificar e estimular que as grandes empresas comprem cada vez mais na nossa

região.

E unificação de legislação e decretos municipais. Iniciamos agora uma conversa
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sobre diárias. Toda Prefeitura tem problema com diária, nós temos, e cada Município

lida com a questão das diárias de uma forma diferente. Através do consórcio,

estamos padronizando. Acabará o problema do meu motorista reclamar que o

motorista da cidade vizinha recebe isso e aquilo. É uma padronização que nos

possibilita superar e resolver uma série de problemas.

Na nossa Agenda 21, trabalhamos com o horizonte de 2021, Agenda 21 Mínero-

Siderúrgica do Alto Paraopeba. É um trabalho belíssimo, porque nos possibilita

justamente trabalhar em parceria com a sociedade civil - trabalhadores e

empresários. Temos 18 objetivos estratégicos definidos e bem claros em que temos

procurado atuar, em especial todo esse esforço em torno da Agenda 21 Mínero-

Siderúrgica. A questão ambiental e do desenvolvimento sustentável é um grande

desafio para todos nós da região. Muitos de vocês conhecem outras cidades

mineradoras e sabem o quanto a mineração não convive na harmonia desejada com

a comunidade.

Então o nosso desafio na região é fazer com que a mineração e a siderurgia

tenham perfeito convívio com a população, no que diz respeito às questões

ambientais, sociais e econômicas, trazendo principalmente à tona esse conceito da

sustentabilidade. Esses são os 18 objetivos estratégicos apresentados.

Há algumas prioridades que o consórcio pretende desenvolver em breve. Uma

delas, que aliás é muito especial, são as compras produtivas. O consórcio público

possibilita isso. Os Municípios se unem para comprar em conjunto, e são muitas as

vantagens econômicas que decorrem disso. Certamente haverá ganhos de escala e

condição de barganha muito melhor. Medicamentos, material de construção e

escolar, máquinas e equipamentos são algumas das propostas que temos de

realização de compras coletivas.

Transporte coletivo regional, viveiro de produção de mudas, transporte sanitário

regional, TFD são outras prioridades. Todos os dias saem ônibus, “vans” e carros

pequenos dos nossos Municípios trazendo pessoas para Belo Horizonte. É

perfeitamente possível otimizar esse serviço, aliás criando uma casa de apoio para

essas pessoas que são transportadas e oferecendo mais conforto no nosso

transporte sanitário.
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Regularização fundiária urbana e rural, fiscalização conjunta na área fazendária e

ambiental, sistema de informação turística, realização de eventos culturais e

esportivos, patrulha mecanizada, enfim, são prioridades que temos discutido lá. As

possibilidades do consórcio são tão grandes que às vezes perdemos o foco e, vira e

mexe, temos de restabelecê-lo. Caso contrário, teremos tantas frentes em aberto que

não conseguiremos chegar a lugar algum.

Nessa nossa experiência há algumas dificuldades. Talvez a principal delas seja o

ritmo. Para podermos instituir o consórcio, temos de aprovar, em todas as Câmaras

de Vereadores, toda a alteração que se faz no contrato de consórcio, que é o

protocolo de intenções original. Cada cidade funciona num ritmo. Quando é preciso

fazer uma alteração, aprovamos rapidinho numa cidade, mas, em outra, ainda levam

seis meses para aprová-la. Portanto, não conseguimos implementar a ação no ritmo e

na velocidade que gostaríamos, porque precisamos aguardar o tempo, ou seja, o

“time” de cada cidade, com a sua Câmara e as suas peculiaridades. De certa forma,

isso é um desafio e um obstáculo. Qual é a melhor forma de fazer isso? Trazendo

também a Câmara para conhecer, saber o que é o consórcio e participar dos seus

órgãos.

Outra dificuldade é a compreensão plena das potencialidades do consórcio.

Consórcio público é algo totalmente diferente daquilo com que estávamos

acostumados a lidar. Até que todos tenham perfeita compreensão do processo e

saibam exatamente do que se trata, gasta-se esse tempo.

Há ainda a ausência de modelos a serem observados. Quando montamos o nosso,

não havia em que que nos espelharmos. Aliás, lembramos que o nosso é o primeiro

do Estado já iniciado como consórcio público, pois veio logo após e muito antes do

decreto que regulamentou o consórcio. O nosso escritório de advocacia... O nosso

consultor na área de advocacia até está aqui. O consórcio todo acabou se

especializando na área de consórcio público, a todo instante fazendo consulta ao

Tribunal de Contas para saber sobre a questão da contabilidade pública e do

patrimônio e como proceder e fazer empenho para todas as cidades. Portanto, há

uma série de dúvidas que foram sendo esclarecidas com o caminhar. Muitas vezes

fazíamos consulta ao Tribunal, mas este não sabia muito, pois era tudo
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absolutamente novo.

O espírito de união e cooperação entre os Prefeitos sempre será um desafio, da

mesma forma que o envolvimento dos Secretários. Ainda enfrentamos um outro

problema, mas numa dose bem menor: os Prefeitos estavam absolutamente

engajados, mas, quando dentro da equipe de secretariado - o segundo e terceiro

escalões das Prefeituras -, a dificuldade de compreensão, de harmonização e de

entendimento também representavam desafios importantes. Outro desafio diz

respeito ao equilíbrio e à valorização de todos os Municípios.

Conselheiro Lafaiete possui 120 mil habitantes; São Brás do Suaçuí, 3 mil. Como

harmonizar e valorizar igualmente - claro que na sua proporcionalidade - todos os

Municípios? Essa equalização é fundamental. O Codap, criado antes da

regulamentação, era constituído inicialmente por apenas cinco Municípios.

Posteriormente entraram mais dois. O quadro de servidores também é um grande

desafio. Faz-se necessário ter pessoas formadas e especializadas para trabalharem

no consórcio. Outro desafio é a compreensão do papel da Assembleia Geral de

Prefeitos e das Câmaras de Vereadores.

Algumas etapas não serão detalhadas. Todavia, para que tomem conhecimento

delas, informo que nossa conversa iniciou-se em 2004, antes da posse dos Prefeitos.

Depois de janeiro de 2005 até sua criação, em 2007, aconteceram muitas e muitas

reuniões, as quais realizamos todos os meses, sem exceção, cada vez em uma

cidade. Já estamos no quinto ano de reuniões mensais.

Concluindo, Sr. Presidente, fizemos agora, em 2008, um primeiro aditivo ao

contrato do consórcio, um grande desafio também porque, com a regulamentação do

consórcio de 2007, foi preciso fazer alguns ajustes em nosso contrato. Até hoje há

uma cidade que ainda não conseguiu aprovar seu novo aditivo ao contrato de

consórcio, o que emperra os demais Municípios. Não emperraria, mas, como

gostamos de fazer tudo para que todos andemos juntos, assim será. Em 2009 entram

as cidades de Belo Vale e Entre-Rios.

Faremos algumas distinções entre o consórcio intermunicipal, o modelo antigo, e os

consórcios públicos. A grande diferença consiste em um ser personalidade jurídica de

direito privado e o outro público, submetido a todas as regras de uma administração
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pública. Eles passaram a fazer parte, como autarquias municipais, das sete cidades.

Para o mesmo consórcio na administração indireta do Município de Congonhas há o

Codap, como também há esse consórcio para a administração indireta dos

Municípios de Jeceaba e de Ouro Branco. O consórcio passa a fazer parte da

administração indireta de todas as outras cidades, o que não acontece com as

associações regionais nem com o consórcio intermunicipal modelo antigo. Todas

essas questões estarão disponíveis.

O grande diferencial dos consórcios públicos são esses três contratos, acabando-se

os convênios. Não há convênios em consórcios, entre as cidades e o consórcio.

Existem contratos que dão origem a tudo, como o contrato de consórcio; o contrato

que banca o funcionamento dele, o contrato de rateio; e os contratos de programa,

em que cada Município opta se quer ou não participar daquele programa. O nosso

consórcio tem sete Municípios envolvidos, porém quem aceitou participar do projeto

do matadouro municipal foram só Congonhas e Ouro Branco, que assinaram o

contrato. Foi possível fazer um consórcio chamado Consórcio Guarda-Chuva, porque

serão feitos contratos de programa à parte que possibilitarão aos Municípios que

assim desejarem participar das ações específicas de uma ou de outra.

Uma característica importante do consórcio: estabelecemos como conselho fiscal

do consórcio todos os controladores municipais. Todos os órgãos de controle interno

dos Municípios têm assento em nosso conselho fiscal. Esses são alguns

fundamentos. Mencionei os motivos que nos levaram à criação do consórcio.

Concluo parabenizando a Assembleia pela sua iniciativa. Quem dera pudéssemos

falar a todos os Prefeitos do nosso Estado o quanto é importante estar integrados e

trabalhar em parceria. Temos que ressaltar a existência dessa ferramenta espetacular

que o governo federal, por meio do Presidente Lula, disponibilizou a partir de 2005,

que é o consórcio público. Esse instrumento já é considerado indispensável por todos

nós, para que nossa região funcione bem. Obrigado a todos e uma boa tarde.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - Agradeço ao Prefeito Anderson

Costa Cabido. Com a palavra, a Sra. Andriani Tavares Tenório Gonçalves.

Palavras da Sra. Andriani Tavares Tenório Gonçalves
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Boa-tarde a todos, boa-tarde à Mesa. Exporei a vocês a experiência do nosso do

Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para o

Aterro Sanitário - Cimasas.

Falarei um um pouco, em linhas gerais, sobre a problemática dos resíduos sólidos e

mostrarei o que levou os Municípios a formar o Cimasas. Depois o Dr. Antônio

apresentará a estrutura do nosso consórcio.

Fazem parte do nosso consórcio os Municípios de Itajubá, Piranguinho, Piranguçu,

Delfim Moreira, Venceslau Brás e São José do Alegre. A questão dos resíduos

sólidos passou a ser um problema mundial a partir da Revolução Industrial, quando

começaram a surgir produtos cada vez menos duráveis, aparecendo, assim, uma

diversidade de resíduos. Essa situação passou a exigir que os Municípios tomassem

providências urgentes e adequadas para o correto gerenciamento desses resíduos,

de forma a minimizar os impactos que eles podem causar ao meio ambiente, como a

poluição do ar, da água e do solo. Para se ter uma noção, uma pesquisa realizada

pelo IBGE em 2000 mostrou que no Brasil são produzidos cerca de 125.281t de

resíduos por dia, sendo que a maior parte desses resíduos é colocada de forma

totalmente inadequada a céu aberto. Isso contabiliza apenas o que é coletado. Cerca

de 20% dos domicílios do País ainda não são assistidos pela coleta, os resíduos são

dispostos de forma totalmente inadequada, na beirada de córregos e em terrenos

baldios, causando uma série de problemas ambientais, como a poluição da água e do

solo pelo chorume, líquido proveniente da decomposição do lixo, e a poluição do ar

pela emissão de gases oriundos também da decomposição dos resíduos.

Em Itajubá, essa situação não era diferente em 2005. O Município depositava de

forma totalmente desordenada os seus resíduos e centenas de pessoas viviam no

lixão; aliás, viviam no lixo e do lixo. Havia uma agravante, não era somente Itajubá

que depositava os seus resíduos nesse lixão, outros cinco Municípios também o

faziam. Então, mudamos essa realidade com a formação do Cimasas, que nos pode

ajudar a dar gerenciamento adequado dos resíduos dos seis Municípios.

Como disse o nosso colega Sandro, da Sedru, de maneira geral os consórcios nada

mais são que associações formadas por entes da Federação para resolução de

problemas comuns, que no nosso caso era a destinação adequada de resíduos
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sólidos. Possuem personalidade jurídica própria, sendo capaz de gerir os seus

recursos e prestar serviços em todo o território de seus integrantes. O nosso

consórcio foi formado com a finalidade de implantação, operação e utilização de

aterro sanitário destinado à correta disposição dos resíduos sólidos domiciliares,

comerciais e públicos, atendendo a legislação pertinente.

Além disso, com a formação do consórcio, os Municípios também puderam investir

no processo de transformação do lixão em aterro controlado, atendendo, dessa

forma, ao art. 2º da Deliberação Normativa nº 52, de 2001, do Copam. As pessoas

que viviam no antigo lixão também formaram uma associação, a Associação de

Catadores Itajubenses de Materiais Recicláveis, gerando renda e condições mais

dignas de trabalho.

Quais são as vantagens para um Município participar de consórcio para a gestão

correta de resíduos sólidos e urbanos? Ele atenderá à legislação ambiental pertinente

em relação à adequada gestão dos resíduos, com ganhos de escala, redução de

despesas - esse é um empreendimento caro, da ordem de R$1.000.000,00 a

R$1.500.000,00 - e terá aumento da receita, por meio da obtenção de recursos a

partir de processos de reciclagem e compostagem do material coletado. Além disso

todos os Municípios consorciados podem receber ICMS Ecológico. Os consórcios são

priorizados em processos de captação de recursos, porque atendem a mais de um

Município - no nosso caso, seis Municípios são atendidos com um único recurso. A

própria legislação prioriza esse tipo de empreendimento, porque dessa forma há

otimização do uso de áreas e redução de custos. Hoje um dos grandes problemas

enfrentados pelos Municípios é encontrar áreas adequadas para a implantação de

aterros sanitários.

O nosso consórcio preocupou-se em capacitar todos os técnicos das Prefeituras

para elaboração de um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos

urbanos. Para isso, contamos com o apoio da Fundação Centro Tecnológico de

Minas Gerais - Cetec -, que capacitou uma equipe de cada cidade para elaborar esse

plano, tendo como prioridade a implantação dos programas de coleta seletiva,

visando ao aumento da vida útil do aterro sanitário, hoje prevista para 24 anos.

Finalizo com uma mensagem do nosso Vice-Prefeito Laudelino, ex-Deputado,
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lutador pelas causas ambientais: “Lixão, nunca mais. Aterro controlado e aterro

sanitário por pouco tempo. Reutilizar e reciclar já. Coleta seletiva sempre”. Como

resultado, teremos desenvolvimento sustentável e melhor qualidade de vida. Muito

obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Antônio Raimundo Mendonça

Na pessoa do Exmo. Deputado Sebastião Helvécio, Vice-Presidente de Ética e

Decoro Parlamentar, cumprimento os componentes da Mesa e os demais

participantes deste ciclo de debates.

Conforme a colega expôs, a situação de Itajubá e dos demais Municípios que

depositavam seus resíduos de maneira desordenada era caótica. Além dos

problemas que ela citou, havia um termo de ajustamento de conduta firmado com o

Ministério Público em 2000, que não foi cumprido, e um auto de infração lavrado pela

Feam em 2004. E nada foi feito até 2005, quando herdamos um passivo ambiental

muito grande.

Num primeiro momento, tentamos resolver essa situação em âmbito regional, por

meio da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - Amasp -,

composta por 16 Municípios, mas, naquela época, não acreditavam que a Feam

fiscalizaria os 853 Municípios do Estado. Atendendo à Deliberação Normativa nº 52

do Copam, os técnicos fiscalizaram o Município de Itajubá e, por tabela, autuaram

também os cinco Municípios com menos de 50 mil habitantes que depositavam

resíduos de maneira desordenada, sem critério, no lixão.

A Lei nº 11.107 veio ao encontro dos nossos anseios. Estávamos amarrados, pois

os Municípios depositavam seus resíduos em Itajubá, que tinha um passivo

ambiental, em função daquele lixão a céu aberto. Não tínhamos como solucionar o

problema. Então, a Lei nº 11.107, de 6/4/2005, que criou os consórcios, deu-nos todo

amparo legal para transformarmos o lixão num aterro controlado. Paralelamente, deu-

nos condições para trabalhar no licenciamento do aterro sanitário a fim de que os

Municípios também ajudassem financeiramente na transformação do lixão em um

aterro controlado, pagando pela reconformação e cobertura de seus resíduos. A

permanência daquela situação constrangia-nos e colocava os próprios Poderes
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Executivo e Legislativo numa situação difícil. Não era justo os munícipes de Itajubá

pagarem aos demais Municípios para depositar seus resíduos, muito embora essa

fosse uma maneira desordenada. Assim, essa lei nos auxiliou com o amparo legal

para que esses Municípios pudessem investir dinheiro na transformação do lixão em

aterro controlado e também para pagarem pela reconformação de seus resíduos.

O nosso primeiro protocolo foi assinado em dezembro de 2005. Tínhamos uma

agravante, ainda, em Itajubá. Dos seis Municípios que integram o consórcio, três

estão inseridos na APA da Mantiqueira. Delfim Moreira faz parte da referida APA,

com 100%; e Venceslau Brás e Piranguçu, com 65%. Alguns Municípios estão

comprometidos ambientalmente. Da área remanescente da mata atlântica de São

José do Alegre restam tão somente 3%; 97% já foram destruídos.

O Decreto nº 6.017, de 17/1/2007, regulamentou a Lei Federal nº 11.107. Tivemos

de fazer algumas adaptações em nosso protocolo de intenção. Em março de 2007,

assinamos a retificação do primeiro protocolo, já com as devidas correções e

adequações do decreto. O Consórcio Cimasas tem a seguinte representação: Mesa

Diretora, com mandato de um ano, cujos membros são escolhidos entre os seis

Prefeitos, podendo ser reeleita, com Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Tem a

seguinte organização administrativa: Assembleia Geral, Mesa Diretora, Conselho

Técnico de Regulamentação, Conselho Fiscal e Secretaria Executiva. O nosso

contrato de rateio para as obras do aterro sanitário deu-se em função do número de

habitantes, de acordo com o censo do IBGE. O contrato de rateio para a

operacionalização do aterro controlado hoje - assim como será para o aterro sanitário

- é feito de acordo com a pesagem. Isso tem fundamentação jurídica no art. 8º da Lei

Federal nº 11.107.

Com relação à estrutura do consórcio, seu quadro de funcionários é composto por:

um Secretário Executivo - decidimos que deveria ser um engenheiro ambiental ou

sanitarista -; um encarregado operacional; dois auxiliares técnico-operacionais; um

técnico de contabilidade; um auxiliar administrativo; um motorista; e quatro pessoas

nos serviços gerais. De acordo com o parágrafo único, cláusula 16ª, do nosso

protocolo, os Municípios poderão ceder servidores pertencentes aos seus quadros

funcionais para prestação de serviços ao consórcio. Isso foi o que ocorreu conosco;
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caso contrário jamais conseguiríamos colocar esse consórcio em funcionamento. Os

Municípios consorciados cederam seus funcionários para que o consórcio pudesse

sair daquela fase embrionária e começasse a engatinhar.

Então, encaminhamos às Câmaras de cada Município consorciado para que elas

autorizassem, por meio de lei, a participação do Município no consórcio. Também foi

ratificado e homologado o nosso protocolo. Diante disso, partimos para a escolha do

local, de uma área para implantar o aterro sanitário. Foi muito difícil a escolha,

conforme mencionei, pelo fato de três Municípios estarem inseridos na APA. A própria

topografia de Itajubá e desses Municípios é complicada, mas conseguimos, em tempo

hábil, fazer a escolha do local e licenciar o aterro sanitário. Obtivemos a licença

prévia de instalação, mas faltava o dinheiro para a implantação do aterro sanitário.

Não tínhamos recursos; os demais Municípios são pequenos, com exceção de

Itajubá. Recorremos à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana, contamos com a participação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que nos

ajudou, e conseguimos recursos junto à Sedru. Em 2008 iniciamos as obras, e hoje o

aterro sanitário está na segunda fase. Pretendemos colocá-lo em operacionalização

na segunda quinzena do mês de agosto ou em setembro.

O problema era muito grande, mas a nossa força de vontade para solucioná-lo foi

maior. Quanto ao meio ambiente, partimos do princípio de que temos de agir no local

e pensar no global. Hoje o nosso consórcio está caminhando bem, o aterro controlado

já está totalmente reconformado e estamos operacionalizando.

Estamos à disposição de qualquer Município que queira verificar nossa experiência

“in loco”. Não foi fácil chegar até aqui, mesmo porque, em 2005, quando pegamos

esse passivo ambiental, a Lei nº 11.107 era um assunto novo. Então, isso nos exigiu

muito estudo, recorremos ao Cetec, mas, graças a Deus, conseguimos lograr êxito.

Gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa e dizer que é

uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui participando desse ciclo de

debates, mostrando a nossa experiência e, mais importante, aprendendo com a troca

de ideias. Gostaria também de agradecer ao nosso Vice-Prefeito, Laudelino Augusto,

que acompanhou essa luta em Itajubá, quando foi Vereador, e depois, aqui, como

Deputado, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais. Ele foi um grande batalhador na implantação

desse consórcio, bem como em grandes questões do Estado de Minas Gerais. A

todos, meu muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Ângelo Leite Pereira

Boa-tarde. Cumprimento o Deputado Sebastião Helvécio, a Mesa e os

companheiros presentes. Nós, do Sudoeste, também tomamos a iniciativa, em 2007,

de nos organizarmos por meio do consórcio. Tínhamos uma experiência de êxito

numa associação no Lago de Furnas, mas o Sudoeste também estava precisando. O

que nos levou a procurar o consórcio, essa nova ferramenta, foi o desenvolvimento

regional. Vocês vão ver mais à frente que a nossa região sofre um problema crônico,

a emigração de sua base intelectual, de sua base criativa.

Então criamos o consórcio para trazer o desenvolvimento. Por meio dele,

aproveitando que a legislação exige, estamos fazendo planos diretores, revisão de

planos diretores e o Plano de Desenvolvimento Regional - PDR. Isso mexeu com as

nossas lideranças políticas e com a iniciativa privada, porque foi feito um trabalho

interessante com a mídia, uma vez que a nossa região estava em decadência. Era

uma região que não tinha identidade, mas que agora começa a ter sua grife sudoeste.

No final de 2007, como já disse, nós nos curamos. Depois veio o processo eleitoral,

e ficamos um pouco fora, organizando-nos. Em outubro de 2008, após as eleições,

com alguns novos Prefeitos e outros reeleitos, estruturamos em dezembro a base

organizacional e jurídica para que se iniciassem as atividades em 2009. Em janeiro

de 2009, iniciamos os trabalhos.

Esses são os 17 Municípios da região que foram abrangidos, ainda não tendo

entrado apenas 3 no rateio. Como foi dito pelo companheiro Anderson, isso se deve

às Câmaras Municipais, que têm suas divergências com o Executivo, apesar de

conduzirem o processo com êxito, a fim de finalizá-lo com a inclusão de todos os

Municípios.

Aproveito para expor também a importância da Sedru. Ela viabilizou os recursos,

orientou-nos juridicamente e, na estrutura administrativa, em momento algum ficou

ausente. Toda vez que a solicitamos, fomos atendidos, ou recorrendo à sua sede ou
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por seus técnicos que foram até nós.

Quanto ao papel da Ameg, falou-se também sobre a sobreposição de associações

municipais e consórcios. Temos na Ameg a liderança política, independentemente de

partido, e o apoio organizacional e logístico. Funcionamos junto à Associação

Microrregional: utilizamos toda a sua estrutura. A contabilidade é separada do

consórcio, mas a estrutura logística, o apoio, a presença, as assembleias são

realizadas conjuntamente com a Ameg.

Quanto ao papel da Fesp, realizamos um processo de contratação de uma

fundação universitária. Na Lago, em Alfenas, foi criado o Fórum das Universidades,

do qual participaram Itajubá, Lavras, UFMG, USP, Unifenas, Unifei. Foram oito

universidades que fizeram os planos diretores das 52 cidades da Lago. Então, com

esse modelo de universidade, contratamos a Fundação de Ensino Superior de

Passos - Fesp -, que é detentora de conhecimento. Ela buscou na USP, na área de

desenvolvimento, condições para elaborar nossos planos. Tem excelência no ensino;

tem experiência em atividade correlata, pois faz planos diretores e planos individuais

para as iniciativas privada e pública; ela é extremamente competente, pois, além de

contar com equipe própria, ainda trouxe pessoas da USP, além de estudantes que

vão a campo para mostrar serviço de uma maneira correta, honesta e com custo mais

baixo. Temos ainda a segurança do trabalho. A segurança das administrações na

Fesp é muita intensa. Valorizamos a educação e o conhecimento, utilizando as

universidades.

A metodologia utilizada nos planos foi, em primeiro lugar, o diagnóstico. Houve

participação popular, com organização e resultados virtuosos a partir dos vínculos

sociais. Não excluímos nenhum segmento. Fomos do sindicato rural ao sindicato dos

trabalhadores. Fomos à educação, à saúde, à ação civil e às associações comerciais.

Conseguimos trazer para o nosso produto as informações de todos os segmentos

para formar o PDR e também os planos diretores.

Recentemente, tivemos a nossa última conquista no Sebrae, com o programa Líder,

o terceiro no Brasil, que já foi feito em Londrina, no Paraná, em Itaúna, aqui em Minas

Gerais. Agora em Passos está havendo o Líder do Sebrae para formação e

renovação dos conhecimentos dos líderes. É extremamente importante a renovação
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de conhecimento, essencial para que a gente tenha atualizado o conhecimento, com

pessoas da sociedade entrando no campo participativo, para a criação de novas

lideranças. O grupo é formado por 40 pessoas das 17 cidades.

Quanto ao desenvolvimento sustentável regional, é de conhecimento de todos a

grande preocupação da sociedade como um todo. Nós estamos precisando, a cada

dia mais, prestar atenção no crescimento. É importante ter, mas o importante é saber

como ter e ser pessoas, cidadãos preocupados com o bem-estar.

Temos preocupações com o aumento do PIB “per capita”, com maior expectativa de

vida, com melhora da taxa de alfabetização e com aumento da taxa de matrícula nos

três níveis de ensino. Estou muito focado na educação. Serei repetitivo, mas quero

dizer que só através da educação é que evoluiremos e transformaremos as nossas

comunidades.

Fizemos uma leitura técnica, o diagnóstico dividido no território, no relevo, na

hidrografia, no clima, na hidrologia, no uso do solo, na topografia, na área social, na

economia básica, na economia setorial, nos setores primário, secundário e terciário.

Estrutura urbana, estrutura dos núcleos, distribuição dos equipamentos sociais e

sistema viário. As finanças públicas são a preocupação de todo administrador público

com o seu cofre. Há maneiras de a gente melhorar, reduzindo as despesas com

criatividade. O consórcio é para isso também.

Vimos, com a experiência de Congonhas, que temos de dividir e tentar amenizar as

despesas. Estamos estudando as legislações que têm tido êxito, principalmente na

área municipal, nas nossas comunidades vizinhas. Então, as legislações federal,

estadual e municipal são também avaliadas pelo grupo de professores da Fesp.

Estes são os mapas que mostram a nossa localização. Estamos no Sudoeste,

dividindo com São Paulo. Abaixo do Rio Grande, estamos com os Municípios, antes

do Rio Grande, Piumhi, Capitólio e Guapé. Isso é no Sudoeste que grifamos. Essa

divisão geográfica não existe no IBGE, mas o IBGE já está aceitando esse tipo de

colocação de novas regiões com vocações parecidas para que a gente trabalhe a

grife “Sudoeste”.

Esse é o mapa de hidrografia. Temos três barragens muito grandes. A gente diz

“hidrografia”, porque representa muito para a gente. É a Barragem de Furnas, a
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Barragem de Peixotos, que é da Mascarenhas, e a Barragem de Estreito, da Cemig.

Isso representa demais, junto com o Grupo Votorantim. São as maiores empresas da

região. Além de fornecer energia, ainda existe a compensação financeira pela área

inundada, e os Municípios são beneficiados com os “royalties” da energia elétrica.

Temos muito cuidado. Fala-se muito em hidrovia, esporte náutico e turismo. Temos

um carinho muito grande com a água, um grande patrimônio. Lá, além das três

barragens, temos grandes ou médios afluentes do Rio Grande.

O relevo está sendo considerado, dada a existência da Serra da Canastra. A cana

também está chegando, porque há três destilarias na região e uma usina. O relevo, o

clima e o solo são apropriados para o plantio do café. Tudo isso está sendo criado, ou

melhor, nós vamos criar o café Sudoeste para dar um diferencial, porque já foi

provado e comprovado tratar-se de um café de qualidade, faltando apenas valorizar

nossos produtos.

Quanto à população residente, estamos pesquisando se ela está aumentando, bem

como os moradores de nossa região e a qualificação deles.

Sobre a área plantada de café, fizemos uma classificação dos Municípios de maior

área. A cana-de-açúcar está chegando a Passos, a São Sebastião do Paraíso e a

Delfinópolis, o que tem causado uma preocupação ambiental por causa da fuligem,

da queima e do problema com os trabalhadores rurais, por questão de segurança.

São muitas as pessoas envolvidas nesse processo, com o deslocamento do pessoal

do Norte que chega à região e depois acaba voltando para o Norte, algumas vezes

deixando ou não problemas. É por isso que estamos muito zelosos pela cana-de-

açúcar e pela energia proveniente da destilaria. Está havendo muitos debates sobre a

chegada da cana-de-açúcar à região, e já existem problemas financeiros no setor, o

que nos está deixando um pouco intranquilos. Por outro lado, também já estamos

lidando diretamente com os dirigentes das usinas e dos sindicatos, para que haja

harmonia na chegada da cana.

Existe a polarização das duas cidades, São Sebastião do Paraíso e Passos, que

são os nossos polos, ao lado do Município de Piumhi, do lado de quem sai de Belo

Horizonte com destino ao Sudoeste. A cidade de Piumhi está crescendo muito, com

diferentes vocações para o agronegócio.
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Estamos lutando para que o polo da Fundação de Ensino Superior de Passos -

Fesp - se torne o polo da Uemg. Esse é um trabalho sobre o qual Minas Gerais

precisa refletir, uma vez que vemos, com um sentimento de perda, o fato de a Uemg

permanecer parada no tempo. Hoje, a USP é a grande referência de ensino no Brasil.

No Rio de Janeiro e no Paraná, as universidades estaduais estão crescendo, e a

nossa Uemg não consegue crescer no ritmo desejado por Minas. O avanço de que o

nosso Governador tanto fala, na Uemg, não acontece. Estamos criando força política

para que a nossa Fesp seja parte do grupo da Uemg a fim de que todo o seu entorno

sinta os reflexos de uma universidade de Minas Gerais, levando conhecimento e

informação ao cidadão.

Este quadro mostra a hierarquia da região, as condições viárias que a perpassam.

As questões relevantes da dimensão econômica dizem respeito ao café, por se tratar

de uma importante região produtora desse produto. Agora aconteceu um fato novo

porque, pela primeira vez, o Mercado Comum Europeu irá receber café brasileiro

torrado e empacotado. Trata-se de algo novo, que muda toda a referência de valor do

café. Vamos vender café empacotado para o europeu. É um fato novo, uma vez que

existia uma restrição muito grande do comércio europeu quanto a isso, mas

conseguimos fazer com que essa barreira fosse vencida, o que é muito importante

não só para a nossa região, como também para o Brasil.

A cultura da cana já existia, mas agora ela está alcançando um elevado

crescimento, trazendo também preocupações. O milho, a suinocultura e a avicultura

são igualmente fortes. Hoje o Sudoeste e o Sul de Minas são os maiores produtores

de milho do Brasil, e, consequentemente, acaba de chegar a essa região a Marfrig,

que é o segundo maior abatedouro de frangos do Brasil, depois da Perdigão, em

união com a Sadia. Para citar um exemplo, só na primeira etapa da instalação da

empresa serão 200 novas granjas que entrarão em funcionamento. Dessa forma, a

cadeia produtiva do milho estará aparelhada para abastecer esse novo e concreto

crescimento nas áreas de avicultura e suinocultura, já que o pasto também é um

importante polo.

Leite e derivados: a região produz leite e o exporta “in natura”. Ainda estamos com

problemas, devemos trabalhar para que o leite saia como sobremesa ou como
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produto já empacotado, mas sem perder o valor de um produto “in natura”.

As usinas hidrelétricas, como disse, apresentam uma dimensão econômica muito

grande. As Usinas de Furnas e de Mascarenhas de Moraes, antiga Peixoto, estão

passando por um processo de modernização, de ampliação de geração de energia.

Está ocorrendo um investimento muito grande nas cidades em que as usinas estão

localizadas, o que elevou o seu PIB. Porém, isso não traz nenhum reflexo positivo

para a vida do cidadão, sendo apenas um crescimento ocasionado pelo investimento

das duas hidrelétricas. Uma pessoa me chamou a atenção porque, poucos dias atrás,

descobriu-se que, para medir a inflação no segmento de vestuário, até o suspensório

era levado em consideração. Então, precisamos prestar atenção nesses índices de

PIB, porque, às vezes, estão localizados em uma indústria, em uma mineradora, mas

causam apenas um pequeno reflexo na melhoria da vida do cidadão.

As mineradoras e as usinas de açúcar são o setor secundário. Temos mineradoras,

fábricas de cimento, todas elas em crescimento e com pouca presença nas atividades

socioculturais. Sabemos que todas as grandes empresas devem ter dedicação e até

mesmo a obrigação de participar da vida das comunidades, mas isso pouco se faz na

nossa região. Agora, com o consórcio, teremos mais presença junto às grandes

empresas, para que elas tenham uma interação maior com as comunidades.

O setor terciário é o turismo, que está começando agora. Todo mundo sabe que a

água é a maior atração turística do mundo. Lá existe, além dos lagos, uma vertente

da Serra da Canastra, que é, sem dúvida, um grande atrativo. Isso é objeto de um

estudo específico, e o consórcio receberá recursos do Ministério do Turismo para que

seja feito um projeto de exploração do entorno da Serra da Canastra, com a

construção de uma estrada ecológica para o melhor acesso à região. A infraestrutura

receptiva ainda é deficiente, mas já existe hotelaria, saneamento básico. Sabemos

que a grande atração turística de uma cidade é a qualidade de vida de seu povo. Se o

cidadão não tiver qualidade de vida, não adianta insistir no turismo, porque ficará em

segundo plano. Devemos cuidar primeiramente da qualidade de vida, que é o nosso

maior objetivo.

A informalidade é grande. Temos confecções e muitas outras atividades, mas isso

tende a desaparecer porque, a partir de amanhã, começa a vigorar a nova legislação
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que promove a regularização dos informais, incluindo-os na dinâmica da economia.

Tal fato mudará muito a nossa região, principalmente relativamente ao artesão, às

pessoas que trabalham na informalidade.

A educação é essencial, todos sabem disso. Alguns Municípios têm uma boa

estrutura para a educação. Na área da saúde, sabemos que o Estado está

trabalhando com os consórcios, que têm obtido êxito na região. Temos quatro

consórcios: em Piumhi, em São Sebastião do Paraíso, em Cássia e em Passos.

Reuniremos todos em um consórcio só: será um grande consórcio nas cidades.

Na área ambiental, a primeira questão relevante é o saneamento básico. Estamos

entrando em entendimento com a Copasa para que se façam os projetos para as

cidades que ainda não os têm, além da licitação para as obras de tratamento de

esgoto, que é o item identificado como o número um nos planos diretores. A segunda

questão diz respeito ao Parque Nacional da Serra da Canastra, hoje com 70.000ha,

mas que se pretende ampliar, por meio de lei, para 200.000ha. Isso está gerando

conflitos com os exploradores da pedra mineira e com os envolvidos no agronegócio -

lembrando que a pecuária é muito forte na região. Na tentativa de resolver esses

problemas, estamos criando uma comissão de especialistas para dar apoio às

administrações.

A dimensão demográfica é o grande problema. Os imigrantes, que via de regra são

considerados a elite intelectual e a principal força de trabalho, estão saindo de nossa

região. Estamos constatando que as grandes lideranças e os novos conhecedores

estão emigrando, e precisamos mantê-los na região.

Na projeção do cenário desejável, vamos identificar as ameaças e oportunidades,

os pontos fracos e fortes e o ponto aonde queremos chegar. São muitos os caminhos,

mas sabemos que não é qualquer um que serve: temos de trilhar o caminho do

desenvolvimento sustentável.

Entre as dificuldades do consórcio, temos a falta de estrutura, a ausência de

identidade territorial, a montagem da estrutura operacional e a conciliação política.

Entre suas conquistas, temos o engajamento da Ameg, a conscientização sobre a

identidade do Sudoeste Mineiro, o comprometimento das lideranças, o consórcio

como nova forma de ferramenta de transformação e a potencialização dos vínculos
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sociais como base da nossa caminhada - isso é o essencial.

Para finalizar, os resultados já alcançados pelo Cimeg demonstram que os

consórcios intermunicipais são importantes ferramentas para alavancagem do

potencial regional na busca do desenvolvimento sustentável.

Nosso muito obrigado à Assembleia, por promover este ciclo, a que trouxemos

nossa contribuição e de que saímos mais informados, e à Sedru, que possibilitou que,

daqui para frente, a marca Sudoeste seja cada vez mais trabalhada. Temos certeza

de que, por meio do consórcio, conseguiremos transformar nossas comunidades.

Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Horácio Cristo Barbosa

Boa-tarde a todos os membros da Mesa e aos demais participantes. Em primeiro

lugar, quero agradecer a oportunidade de participar deste evento de trazer a nossa

singela contribuição, parabenizando a Assembleia e a Sedru por sua realização.

União Geral é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Integrado da

Microrregião da Serra Geral de Minas. Esclareço que, por problemas técnicos,

algumas transparências não vão aparecer nesta exposição.

Aqui, em amarelo, vemos a localização do consórcio, de que fazem parte 16

Municípios: Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, Mamonas, Matias

Cardoso, Manga, Mato Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha,

Serranópolis de Minas, Riacho dos Machados e Verdelândia. Vemos aqui a

localização do consórcio no Norte de Minas, na área maior, onde vemos mais abaixo

a cidade de Montes Claros. No mapa menor, vemos a localização do Norte de Minas.

A nossa área tem 20.588 km². É importante destacar que se trata de um consórcio

de direito privado, criado em 24/3/2003, de acordo com o art. 14 da Constituição

Estadual, e que tem a missão de ser a voz política dos Prefeitos na promoção do

desenvolvimento sustentável dessa microrregião. O objetivo geral constante do

estatuto é a articulação de parcerias para o desenvolvimento dessa microrregião com

diversas instituições - organismos internacionais, sociedade civil, iniciativa privada,

governos estadual e federal. Enfim, o objetivo é a articulação de parcerias para

promover ações que visem ao desenvolvimento sustentável dos Municípios
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consorciados.

Quanto ao IDH, o extremo Norte tem um dos menores IDHs do Estado, e uma luta

do consórcio também é para mudar isso.

Essa imagem mostra tudo. Se quiserem conhecer a essência, o coração e a mente

do consórcio, olhem esse desenho da estrutura organizacional. Temos um Conselho

Diretor composto pelos 16 Prefeitos e por mais 1 representante técnico de cada

Município, indicado pelos Prefeitos, que têm poder de voz e voto nas decisões

maiores. O Conselho Diretor elege, a cada dois anos, uma diretoria formada por

Presidente, Vice-Presidente e três Diretores Regionais. Cada Diretor Regional é um

Prefeito que cuida de um grupo de Municípios para ajudar na articulação e na

mobilização, mantendo o engajamento de todos.

Temos seis fóruns temáticos permanentes: educação, saúde, meio ambiente,

turismo, social e econômico. Eles são compostos pelos Secretários Municipais de

cada área. Nem todo Município tem Secretaria de Meio Ambiente e de Turismo;

nesses casos, o Prefeito indica um representante. Os fóruns têm o objetivo de discutir

os problemas, identificar as necessidades, estabelecer prioridades e, com o apoio da

Secretaria Executiva, formular documentos e projetos que são levados pela diretoria

aos parceiros possíveis, para alocação dos recursos financeiros, tecnológicos ou

humanos, a fim de desenvolver as ações necessárias às mudanças positivas no

cenário identificado. No centro, está a Secretaria Executiva, que dá suporte para

todas as estruturas funcionarem e cuida da parte administrativa.

Histórico: a motivação do nosso consórcio está em 1994, com a chegada do PNUD

ao Norte de Minas. Em parceria com o Banco do Nordeste, iniciou-se um trabalho

para desenvolver metodologia de gestão participativa para o desenvolvimento

empresarial. Inicialmente, era para ser trabalhado com associações e cooperativas da

região que haviam contraído financiamento junto ao banco para melhorar sua

eficiência gerencial. Após algum tempo, esse programa foi avaliado e, em 1997, em

vez de se trabalhar com organizações associativas individualmente, iniciou-se um

trabalho para fazer a gestão participativa com um grupo de Municípios. Começamos

com sete Municípios dessa mesma microrregião, trabalhando a gestão participativa

para o desenvolvimento sustentável, fazendo um diagnóstico participativo que
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envolveu, indiretamente, 60 mil pessoas de uma população de 297 mil habitantes.

Esse diagnóstico identificou necessidades, dificuldades e potencialidades das

dimensões ambiental, econômica, social e de informação e conhecimento, o que

gerou um plano de metas com ações estruturantes para o governo federal. Também

pudemos separar as ações de competência do governo do Estado das dos

Municípios. Nas comunidades, esse diagnóstico partiu delas mesmas. Durante a

oficina de diagnósticos, foram definidas as ações de competência da própria

comunidade.

Havia uma equipe de articulação formada pelos Prefeitos e chefes dos órgãos

públicos estaduais e federais que atuam na região, uma equipe de apoio técnico

interinstitucional, com os técnicos de campo dessas diversas entidades e das

Prefeituras, que aplicaram a metodologia de gestão participativa junto à base da

comunidade. E foram gerados o diagnóstico e o plano de metas.

Com o plano de metas sendo levado ao governo, ao conhecimento dos possíveis

parceiros, acabamos tendo muita dificuldade de sermos atendidos com a alocação

dos recursos necessários, por não haver uma força política. Ao final desse programa

de 2003, houve a necessidade da criação de uma entidade política para dar força à

negociação dos nossos pleitos e metas. Aí, foi criado o Consórcio União Geral.

Coincidentemente, quando mudou o governo, mudou o Banco do Nordeste, o

programa foi encerrado, e o consórcio assumiu toda essa integração que já havia sido

feita e até gerou uma mobilização e uma articulação muito fortes, principalmente dos

movimentos sociais, das ONGs, das organizações associativas. E os Prefeitos

também foram contaminados pela necessidade e pelo gosto de trabalhar de forma

integrada. O consórcio foi criado em 2003. Na gestão 2003-2004, tivemos a Diretoria

formada pelo Ivonei Abade Brito, Prefeito de Janaúba, e pelo José Edvaldo, Prefeito

de Monte Azul, que foram os primeiros gestores do consórcio.

Não aparece aqui a lâmina com as principais ações, mas, entre as desenvolvidas

pela primeira Diretoria, posso destacar uma de grande importância para nós: o projeto

de criação do Território Serra Geral. É um programa do Ministério do

Desenvolvimento Agrário que aloca recursos do antigo Pronaf Infraestrutura para

apoio à agricultura familiar. A partir do momento em que esse território foi criado, num
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projeto elaborado pelo consórcio, começamos um novo trabalho de mobilização da

agricultura familiar. De lá para cá, foram alocados, aproximadamente,

R$8.000.000,00 em diversas áreas - de laticínio, de processamento de frutas nativas.

Agora, estamos implantando alguns projetos de construção de abatedouros

municipais. Um dos grandes projetos, que fortaleceu o consórcio, foi a aquisição de

duas pás-carregadeiras com o principal objetivo de construir as chamadas

barraginhas - tanques de contenção de água de chuva -, para fazer com que a água

penetre no solo, abasteça o lençol freático, evite a erosão causada pela chuva e o

assoreamento dos cursos d’água. Esse trabalho vem sendo feito, e as máquinas

trabalham a preço de custo. Para terem uma ideia, uma hora de uma máquina dessas

no mercado gira em torno de R$120,00, e o consórcio cobra R$40,00 por hora. Com

esses R$40,00, paga-se o operador, faz-se manutenção, troca de óleo, reparo, testes

e reposição de peças, e os Municípios são atendidos. São 200 horas para cada

Município por etapa, e a máquina vai girando entre os Municípios até retornar e

começar o trabalho novamente.

A partir de certo momento, tivemos de abrir também para outra ações, até em

função dos Municípios serem acionados pelo Ministério Público. Por causa dos lixões,

tivemos que permitir que as máquinas trabalhassem também na melhoria e

construção dos aterros sanitários. Depois das últimas chuvas, elas também vêm

fazendo um trabalho de recuperação de estradas, e são muito castigadas em

dezembro, porque - não sei se todos aqui têm conhecimento - 50% da precipitação

anual cai nesse período. Então é muita água que sai escorrendo e arrasando tudo.

Essas máquinas têm ajudado na manutenção das estradas.

Só para termos uma idéia, os Municípios, a população e o índice de

desenvolvimento estão apresentados aqui.

Essa é a nossa receita mensal. Diferente de muitas outras organizações

associativas que vinculam a mensalidade a um percentual do FPM, os Prefeitos

decidiram estabelecer um valor fixo. Esse valor era menor e, após cinco anos, foi

aumentado. Municípios de até 8 mil habitantes, que, aliás, são sete, contribuem com

R$400,00 fixos por mês; de 8 mil a 20 mil habitantes, com R$500,00; e, acima de 20

mil habitantes, com R$700,00. Se todos pagam direito, isso dá um total de
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R$8.500,00 ao todo. Às vezes costuma haver um atraso, um estorno, quando

fazemos a cobrança. Todavia depois regularizam e pagam direito. Então essa é a

nossa receita, que mantém uma secretaria executiva, com um secretário executivo e

uma auxiliar administrativa, é dá o suporte para que esses fóruns funcionem.

Já falei sobre o organograma, assim como dos antecedentes do histórico. Portanto,

não repetirei esse assunto. Quero só mostrar o histórico do consórcio, ilustrando a

primeira diretoria. Citei os Prefeitos de Janaúba e de Monte Azul. Quanto às

principais realizações, citei a criação desse território rural e a vinda em massa dos

Prefeitos e Secretários de Saúde para uma audiência com o governo do Estado. A

partir desse movimento, foram liberados recursos, por meio do Pró-Hosp, para o

funcionamento do Hospital Regional de Janaúba, que atende toda a região, e para o

Hospital de Monte Azul. Foi também criada a Superintendência Regional de Ensino

de Janaúba. Uma das principais ações foi a instalação desses fóruns temáticos,

nessa primeira diretoria, que é a base do funcionamento. Diferente até do que foi

citado numa das experiências - que os Prefeitos discutem, depois os Secretários não

fazem -, lá fazíamos o inverso, ou seja, os Secretários discutiam, apontavam os

problemas e as sugestões, e os Prefeitos acatavam-nas e faziam sua ação para que

aquelas ações fossem concretizadas.

No segundo mandato, o Ivonei foi reeleito Prefeito de Janaúba; o Prefeito Alonso,

de Porteirinha, ficou com a Vice-Presidência; e mais três Prefeitos ficaram no cargo

de Diretores Regionais. Na foto vemos, no centro, o Prefeito e, ao seu lado direito, o

Vice-Prefeito Alonso.

Como principais ações, temos o Convênio nº 425/2005 com a Secretaria de Estado

de Saúde, pelo qual foram repassados R$250.000,00 para o consórcio adquirir

equipamentos de média complexidade, que estão instalados no Centro Viva Vida em

Janaúba e atendem pacientes de toda a microrregião. A partir de uma conversa com

a Secretária de Estado de Educação, foi autorizada a apresentação de projetos para

a construção de cisternas de placas, que coletam água da chuva por meio dos

telhados. O consórcio elabora o projeto e encaminha-o para os Municípios. Quando

estão adequados, retornam; a diretoria encaminha-o, e o recurso é liberado. As

próprias Prefeituras executam esses projetos. Foram construídas mais de 300
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cisternas em escolas que tinham dificuldade de acesso a água. Outra ação é a

continuidade do trabalho do Território de Serra Geral, em que o consórcio também

elabora projetos com a Emater e os Municípios executam-nos quando os recursos

são liberados - aliás, conforme citei, há recursos de aproximadamente

R$8.000.000,00 para a agricultura familiar.

Na diretoria de 2007-2008, havia o Presidente Ailton Neres, Prefeito de Mamonas,

que já saiu - aliás, estava no segundo mandato de Prefeito -; e o Vice-Presidente

José Barbosa Filho, Prefeito de Catuti. Essa diretoria já encerrou o mandato. Uma

das principais ações foi a implantação do Sistema Estadual de Transporte e Saúde. O

consórcio recebeu do governo do Estado a doação de 15 micro-ônibus, que

transportam diariamente pacientes que precisam fazer tratamento, consultas e

exames em Janaúba e Montes Claros. O consórcio administra esses micro-ônibus. A

partir daí, com os recursos que são pagos ao consórcio, contratamos um gerente de

transporte, alugamos um local maior e construímos uma nova sede para dar suporte

a todo esse projeto. Outra ação é a continuidade dos trabalhos das pás-carregadeiras

e a implantação da Associação do Circuito Turístico da Serra Geral, que é outra

entidade, com outro CNPJ, mas composta pelos mesmos Municípios. Por meio do

seu fórum de turismo, o Consórcio União Geral iniciou o processo. Hoje existe essa

outra organização que se originou do consórcio, a qual trabalha em paralelo com

turismo.

Na gestão 2009-2010, o atual Presidente é João Cordoval, de Matias Cardoso; o

Vice-Presidente é o Prefeito Wilmar Soares, de Nova Porteirinha.

Falaremos sobre as ações. Quanto à continuação da implantação do sistema

estadual de transporte de saúde, ainda temos alguns projetos a implantar e alguns

recursos para licitação, até mesmo para estruturar a coleta dos resíduos sólidos do

serviço de saúde. A Secretaria de Estado doou-nos um caminhão, e ainda temos

recursos para aquisição dos coletores.

Trataremos agora da continuação do trabalho das pás-carregadeiras e de outras

ações previstas. O Ministério do Meio Ambiente apresentou-nos recentemente alguns

resultados. Diziam que fomos contemplados com projetos para gestão de resíduos

sólidos, estando prevista a construção de cinco aterros intermunicipais na
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microrregião, além de outras ações como a coleta seletiva e a capacitação.

A Prefeitura de Janaúba quer repassar ao consórcio a gestão do Centro Viva Vida.

Esses dois projetos dependem de um consórcio público. Por isso, pela manhã,

perguntei ao representante da Cedru sobre a viabilidade e a forma de transformar o

consórcio privado em consórcio público, porque, pela nova lei estadual, para

receberem recursos, até mesmo do Estado, todos os consórcios têm de ser públicos.

Estamos estudando o que fazer com relação a isso.

Entre as ações previstas, estão a construção de sede própria, a implantação de

patrulha mecanizada para atender os Municípios com necessidade de manutenção de

estradas vicinais e a implantação de assessoria jurídica e de equipe de apoio aos

projetos dos Municípios, na elaboração.

Houve aspectos relevantes para que tudo isso acontecesse. Acredito que cerca de

5% - no máximo 10% - das ações foram desenvolvidas por esse consórcio nos seus

seis anos de existência. Um dos aspectos é a união geral - como o próprio nome do

consórcio diz - entre os Prefeitos, entre os Secretários de cada segmento e o

intercâmbio promovido entre os Secretários quando estes se reúnem. Se um

Município está com problemas, com dificuldades, quando encontra outro que já

passou por esse mesmo problema e o solucionou, pode utilizar a mesma estratégia.

Há essa troca de experiências e apoio posterior para que outro Município venha a

desenvolver ação semelhante, de forma a também resolver seus problemas.

Outro aspecto é o trabalho sério e compromissado. Entendam implícitas as palavras

“amor pela causa e pelo trabalho realizado” no consórcio feito por sua equipe. Esse é

um dos pontos muito importantes para o sucesso do União Geral. O último ponto é o

jogo de cintura. Nessa diversidade de partidos políticos, de interesses políticos,

principalmente em época de eleição, é preciso haver muito jogo de cintura para

eventuais ciúmes e interesses específicos. A secretaria executiva tem tido esse jogo

de cintura e mantido todos os Prefeitos e Municípios unidos.

Citarei outras ações desenvolvidas: cursos de elaboração de projetos; ações da

Defesa Civil, antes na macrorregião e agora na microrregião; conferências de todas

as áreas; projetos e documentos elaborados; banco de dados sobre microrregião;

informações repassadas aos Municípios, a partir desses bancos de dados, assim
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como às entidades parceiras; participação nos programas; comitês de bacia

hidrográfica; programa de recuperação da cotonicultura; articulação para

envolvimento dos Municípios no programa Luz para Todos; compra direta da

agricultura familiar; articulações políticas; audiências realizadas com o Governador, o

Vice-Governador, o Secretário da Defesa Social, os Secretários de Agricultura, de

Saúde e de Educação; mobilização para os eventos nos Municípios. Essas são ações

citadas de memória, já que o tempo não nos permitiu que nos lembrássemos de

todas.

Como já disse, essas ações correspondem a 5% a 10% daquelas desenvolvidas

pelo consórcio. Esse é o Consórcio União Geral. Estamos à disposição para

quaisquer questionamentos.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Dílson Peixoto

Inicialmente quero parabenizar e agradecer à Assembléia e à AMM o convite para

demonstrarmos um pouco do que temos realizado em relação ao tema de hoje.

Quero saudar o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, e, em sua pessoa, todos

os Deputados e Deputadas desta Casa e todos os que participam conosco desta

Mesa. Para não perdermos tempo, vou direto ao tema.

Primeiramente gostaria de destacar que há algumas diferenças entre o que foi

apresentado até o momento e o que apresentaremos. A princípio falarei sobre o

consórcio que une o governo do Estado e as Prefeituras, não apenas um consórcio

intermunicipal; segundo, é um consórcio que trata de um serviço público efetivo que

gerencia o sistema de transporte de uma região metropolitana, com 17 empresas

privadas operadoras, 2.700 ônibus e metrô. Enfim, gerencia um serviço rápido, que

precisa ter agilidade e tem certas particularidades, que não estão presentes nos que

foram apresentados aqui.

Costumo dizer que não dá para importar modelos. Cada modelo é escolhido de

acordo com a realidade do Município e a cultura da região. Portanto, partimos de

outro patamar; aliás, é importante dizer isso. Já existia na Região Metropolitana de

Recife uma empresa pública estadual, a Empresa Metropolitana de Transporte

Urbano - EMTU -, que gerenciava todas as linhas intermunicipais, no âmbito da
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região metropolitana, e linhas municipais de vários Municípios, entre elas as linhas da

Capital. O que fizemos foi partir do modelo que tinha conexão, criado no final da

década de 70, e que precisava ser atualizado com o disposto na Constituição de

1988, garantindo exatamente que os Municípios passassem a ter voz ativa no

sistema.

Essa é a Região Metropolitana de Recife, com 14 Municípios e 13.700.000

habitantes. Esse gráfico é importante, porque foi dele que partimos para definir a

divisão do poder no consórcio. Na pesquisa domiciliar que temos realizado, 40% dos

deslocamentos por transporte são feitos dentro da Capital; 45%, entre um Município e

outro; e 15% dentro de outros Municípios. Foi este gráfico que serviu - mais à frente

vocês verão - para definir a quantidade de ações pertencentes a cada um dos entes

no consórcio de transportes.

Estes são dados do sistema, da quantidade de usuários: 1.850.000 passageiros por

dia, uma frota de 2.052 veículos e as linhas do metrô. Esses veículos fazem 24 mil

viagens por dia. Desde o início da década de 90 já existia o Sistema Estrutural

Integrado - SEI -, que garante o deslocamento dentro da região metropolitana

pagando-se uma tarifa em cada sentido. O passageiro faz tantos transbordos quanto

quiser sem pagar nenhuma tarifa adicional, apenas quando volta paga mais uma

tarifa. Esse sistema hoje é operado com 11 terminais, e estamos construindo outros.

Até o final do próximo ano teremos dois grandes terminais reformados e 11 novos,

garantindo que todos os 14 Municípios da região metropolitana tenham acesso ao

benefício da integração.

Este é um mapa esquemático de como funcionam os nossos corredores, mostrando

as linhas radiais e as perimetrais. A ideia é, em cada cruzamento, entre uma linha e

outra, construir um terminal.

Isso demonstra o motivo pelo qual fizemos o consórcio. Partimos do modelo antigo

de uma empresa estadual para um modelo em que os Municípios não apenas

delegassem, mas também fossem atores fundamentais. A ideia de aperfeiçoar a

gestão metropolitana garantiria que os Estados e os Municípios ficassem juntos.

Procuramos fortalecer o papel dos Municípios, coordenar as ações do Estado com os

Municípios e principalmente mudar a qualidade da gestão e do modelo de delegação.
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No dia 7 de julho faremos a audiência pública do sistema de licitação de todas as

linhas metropolitanas. Essa será a primeira experiência do País. Belo Horizonte licitou

suas linhas, assim como São Paulo. E por aí vai. Licitaremos todas as linhas, quer

municipais, quer intermunicipais. no âmbito dos 14 Municípios da região

metropolitana. Uma única licitação garantirá escala. Esperamos contar com

benefícios importantes nessa circunstância.

O consórcio tem como funções planejar e gerir o sistema, contratar serviços,

regulamentar as atividades, fiscalizar e atualizar os contratos de concessão,

fortalecendo a gestão metropolitana, melhorando a qualidade e integrando o

planejamento da operação e dos recursos financeiros do Estado e dos Municípios, o

que fortalece o papel destes. O nosso companheiro Vicente Trevas foi emblemático

ao mostrar o objetivo fundamental de se cumprir no País a Lei nº 11.107.

Com o consórcio, a implantação do Sistema Estrutural Integrado é mais ágil, há

mais investimentos em infraestrutura e maior integração operacional. No início de

2000 conseguimos eliminar completamente o transporte clandestino. Na época eu

estava na Prefeitura de Recife. Belo Horizonte viveu essa situação pouco antes de

nós. Estive aqui para verificar o que estava sendo feito, para nos ajudar a não

cometer os mesmos erros e buscar sugestões. A ideia é que, com o consórcio, o

transporte clandestino em algumas cidades periféricas da região metropolitana seja

atacado com um peso bem maior, e não apenas em cada Município isoladamente.

Faremos a reforma contratual mediante processo licitatório. O edital sairá

provavelmente em agosto ou setembro deste ano.

Fizemos um quadro comparando o que tínhamos e o que passamos a ter a partir do

dia 8/9/2008, quando a empresa Consórcio foi efetivamente registrada na Junta

Comercial. A gestão anterior era da EMTU e dos Municípios, com ressalvas, porque o

sistema dependia do gestor, do caráter do governo. Em alguns momentos, o Estado

ficava sozinho. Se o Prefeito quisesse, por exemplo, mudar o local de uma parada de

ônibus, ficava horas sentado na cadeira da antessala do Presidente da EMTU, que

era uma autoridade intocável. E ele saía de lá sem conseguir o que queria. Portanto,

as decisões dependiam de quem estava na EMTU. Agora, teremos uma gestão

conjunta. O nível de participação, que antes era limitado, agora é ativo, porque o
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Prefeito é sócio da empresa. Antes havia convênios e delegação; agora há Prefeitos

que são sócios e têm contrato de constituição do consórcio, protocolo de intenções.

Ela era uma empresa meramente estadual. Já foi dito aqui de manhã e hoje à tarde

que hoje somos uma empresa pública multifederativa, que, ao mesmo tempo,

compõe a administração indireta do Estado e de cada um dos Municípios, inclusive

orçamentariamente, com uma relação com os operadores muito mais sólida, partindo

do que ainda se pratica com permissões extremamente precárias para contratos

mediante licitações.

No próximo “slide”, vemos o arranjo previsto na Lei nº 11.107 e o protocolo de

intenções assinado pelo Governador e por Prefeitos e submetido aos respectivos

Poderes egislativos. Com as leis aprovadas, criou-se a nova empresa Consórcio de

Transporte da Região Metropolitana Grande Recife. No lado esquerdo vemos a Arpe,

que cuida da regulação. Temos em Pernambuco, não sei se em Minas também, uma

agência de regulação de serviços, como água, energia e transporte. Criamos, então,

dentro da Arpe - exatamente para fugir do dilema de se criar uma empresa

multifederativa regulada exclusivamente por uma agência de regulação estadual -, um

modelo multifederativo. A regulação é feita na Arpe, mas por um conselho de que

fazem parte os Municípios, o Estado e os usuários. Do outro lado, vemos a relação

com os operadores de veículos de pequeno porte, que foram submetidos a processo

licitatório, com o sistema de transporte por ônibus e com o Metrorec, que faz parte da

CBTU, uma empresa federal. Ele é como o daqui, mas aqui o processo de

regionalização já está mais avançado. Estamos discutindo agora um contrato de

prestação de serviços entre o gestor e o metrô do Recife.

Vemos, em seguida, a assembleia de acionistas, o Conselho Fiscal e a regulação,

que chamamos de esfera política. Na esfera executiva, temos a Presidência, a

Diretoria Executiva, os técnicos e os funcionários da empresa.

O conselho, que está dentro da Arpe, tem a função de definir política tarifária,

regular as normas do sistema, aprovar eventuais extinções de contratos de

concessão e firmar contratos de gestão ou convênios com Municípios que não fazem

parte da área metropolitana. Há Municípios vizinhos da Região Metropolitana que

estão nos procurando, querendo criar algum tipo de deslocamento de transporte. A
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ideia é que, em havendo tecnicamente viabilidade, isso seja submetido ao conselho.

A composição do Conselho Superior de Transporte é a seguinte: Secretários de

Estado das áreas de transporte e planejamento, incluídas hoje na Secretaria das

Cidades; um Secretário da área de transporte ou planejamento de cada um dos

Municípios consorciados; Presidente da agência de regulação; Presidente e Diretor

de Planejamento da empresa Consórcio Grande Recife; um representante do Detran;

um representante da Companhia de Trens e Transportes Urbanos do Recife; um

Deputado Estadual, um Vereador do Recife e um Vereador de outro Município da

Região Metropolitana. Lá existe a experiência de um parlamento metropolitano que

indica o Vereador representante dos demais Municípios. Há, ainda, um representante

do operador público do Metrorec; um representante do sindicato das empresas de

transporte; um representante do sindicato dos condutores de veículos de pequeno

porte, submetidos a processo licitatório; e quatro representantes dos usuários, eleitos

em conferência metropolitana. Aliás, fizemos, em outubro do ano passado, em todos

os 14 Municípios, pré-conferências das quais participaram cerca de 1.600 usuários,

que, ao final, elegeram 207 delegados, que, durante um final de semana, definiram

propostas de políticas por setor e escolheram, para cada um dos setores, seus

representantes, que incluem dois usuários equivalentes, que, no nosso linguajar de

transportes, são os que pagam a tarifa integralmente; um representante dos

estudantes e um representante das gratuidades, alternando entre idosos e pessoas

com deficiência. Todos têm mandato de dois anos.

A seguir, vemos a tabela que deriva do primeiro gráfico daquela “pizza”. Ela define

o percentual de ações de cada Município ou do Estado. O Estado tem 40% das

ações; o Município do Recife, 35%; o restante é dividido com os demais Municípios.

O que é fundamental aqui? Estabelecemos que as questões que têm relevância,

que precisam de voto qualificado só são aprovadas se tiverem 85% dos votos válidos.

Significa que a Mesa da assembleia de acionistas, o Governador e os Prefeitos têm

de buscar o entendimento, o máximo possível de apoio. Por exemplo, se os

Municípios resolvem rebelar-se contra o Estado e aprovar algo que não seja de

interesse dele, não conseguem; se o Estado se articula com todos os Municípios para

empurrar alguma coisa “goela abaixo” para o Prefeito da Capital, também não
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consegue; se o Estado e a Capital se reúnem para empurrar para o Município menor

algo que não lhe interessa, não conseguem. Vai-se precisar exatamente da

negociação, o que para nós é a pedra angular desse modelo consorcial que foi criado

no País. Se ele é facultativo, quem está ali tem de se sentir parte. Se alguém está ali

porque foi obrigado ou porque é o jeito de estar, não tem sentido o modelo, do modo

como foi pensado no País.

Separamos o voto da assembleia do que chamamos contrato de rateio, que é

previsto. Nesse contrato é levado em consideração não apenas o que o Município

tem de deslocamento ou de ações, mas também sua capacidade de investimento e,

principalmente, o interesse que o Município tem. Num determinado corredor em que

não se consigam ver recursos do governo federal nem captação externa e precise-se

de recursos dos sócios, vamos discutir como bancar essa área, de acordo com o que

seja necessário para estruturá-la. Então, alguns Municípios vão pagar um pouco mais

do que outros; vai depender de sua capacidade de pagamento.

Os Municípios, portanto, têm representação no órgão regulador, no conselho; o

Prefeito, na assembleia geral de acionistas. Assim, temos participação plena dos

Municípios.

Os Municípios passam a definir todas as questões -, não só as do seu território,

mas também as de toda a região metropolitana. Há a questão dos votos, dos 85%.

Agora estamos exatamente definindo a criação de filiais do consórcio para permitir

que os cidadãos de alguns dos principais Municípios tenham um local onde possam

fazer uma reclamação, uma reivindicação; e para que a nossa fiscalização seja

descentralizada, permitindo chegar-se, com mais rapidez ao que deva ser feito em

cada localidade.

Enxergamos várias vantagens que estão sendo observadas nos Municípios, entre

elas o acesso à nova tecnologia, a aplicação integrada de recursos materiais, mais

integração operacional. Os Municípios passam a ter acesso a tecnologias que antes

não teriam. Por exemplo, agora substituímos o que se chama de bilhetagem

eletrônica por um novo modelo, extremamente ágil, flexível. Todos os Municípios

passam a ter acesso a isso independentemente de sua linha ser municipal ou

intermunicipal. Enfim, passam a ter acesso a tudo aquilo que interesse ao conjunto
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dos usuários.

Esperamos, com essa universalização, com maior mobilidade, etc., garantir muito

mais vantagens. É exatamente isso que estamos praticando neste momento.

Por fim - acho que não vou ouvir a cigarrinha -, quero agradecer e dizer que

estamos à disposição. E volto a dizer: não é um modelo automaticamente importado:

ele partiu de algo fundamental, que era a concepção metropolitana que existia em

Pernambuco. Na verdade, demos um “upgrade” do ponto de vista institucional. Hoje

temos uma instituição sólida, uma empresa pública que gerencia um setor

estratégico, como é o transporte. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Manoel Fernando Marques da Silva

Muito obrigado, Sr. Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, em cuja pessoa

cumprimento os demais Deputados e Deputadas do Estado de Minas. Cumprimento

os demais integrantes da Mesa e, de modo fraterno, quero aqui saudar,

congratulando-me e parabenizando pelo excelente trabalho realizado no Procon

Assembleia, que tem uma sucursal em Lourdes. Pude ver o relatório pela página

eletrônica da Assembleia e vi a transparência do trabalho, em que todos os projetos

são realizados sob a coordenação do Dr. Marcelo Barbosa.

Agradeço pela lisonja do convite. Estou no programa e fui apresentado pelo Exmo.

Deputado como ex-Coordenador de um Procon Municipal. Todos aqui falaram sobre

consórcio. Vamos, então, esclarecer que a minha presença aqui se deve, na condição

de Coordenador do Procon e da Assistência Judiciária em Santo André, à

constituição de um grupo de trabalho denominado Cidadania e Defesa do

Consumidor, no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que reunia os

Procons das sete Prefeituras. Reunia e ainda reúne, pois ainda existe. É bom dizer

isso porque, caso contrário, será propaganda enganosa. No ano passado, a

organização desse grupo arrefeceu um pouco. Hoje está se reestruturando. Então, ao

pesquisarem a página eletrônica do Consórcio do Grande ABC, talvez não encontrem

seu registro, mas ele existe como uma coalizão de Procons, como uma maneira de se

capacitar internamente, juntar forças e efetivar ações coletivas. Depois descerei a

mais pormenores.
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Inspirado na concisão do Dr. Marcelo, pela manhã, tentarei ir ao final mudando a

ordem lógica da minha exposição para sugerir uma maneira de dar conta do desafio

que me foi lançado, pelo telefone, no momento em que me foi feito o convite, hoje

pela manhã. O desafio é: o que fazer com os Municípios que não dispõem de um

órgão de defesa do consumidor próprio e necessitam prestar o serviço? Penso que

há duas possibilidades para isso, e o Dr. Marcelo bem as aventou, tanto pelo telefone

quanto aqui: uma pode ser, no âmbito desses consórcios, a criação de um contrato

de programa já na nova legislação, na Lei nº 11.107, de 2005, incorporando a

possibilidade de que o atendimento das pessoas seja feito de modo conjunto e de

que haja, então, um rateio de despesas para custear esses serviços. Isso estará nas

transparências, e digo que há precedentes para isso na minha região, em outra área

de atuação. No ABC, existe uma casa-abrigo para mulheres em situação de violência

cujo financiamento é feito de maneira rateada e proporcional ao orçamento, ao Fundo

de Participação dos Municípios. Dou meu boa-tarde, pois me esqueci no início, ao Dr.

Marcelo e aos demais participantes, tanto aos aqui presentes quanto àqueles que nos

veem pela TV Assembleia e pela internet. A segunda hipótese é algo que tentamos

estruturar no ABC, mas não foi avante: é a criação de uma agência de defesa do

consumidor no âmbito do consórcio, à semelhança da agência de desenvolvimento

econômico que lá existe, a qual poderia ter também a participação da sociedade civil

como consultora em seu conselho de administração. As subseções da OAB de lá

tinham interesse em participar disso, não apenas no atendimento, mas eventualmente

na educação para o consumo. Dito isso, passo às transparências.

O nosso consórcio, do qual sou parte hoje como cidadão, mas como gestor até

2008, está situado na região do Grande ABC paulista. Foi constituído como pessoa

jurídica de direito privado em 1989. Denominava-se também por conta da bacia do

Alto Tamanduateí e da Represa Billings. Entre os seus organismos, também dispõe

de uma câmara do Grande ABC que envolve a sociedade. O terceiro item será,

propriamente dito, o nosso grupo de trabalho e uma experiência paradigmática que

mencionaremos. Aqui apresento o mapa, para nos situarmos. Está próximo à Capital,

que se encontra do lado esquerdo da tela. São sete Municípios que têm identidades

próprias, não somente geográficas, mas também climáticas, etc.
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O momento de criação desse consórcio pelos Prefeitos, em 1989, era fundamental

pela mudança do modelo econômico que estava muito centrado na indústria e, a

partir da recessão da década de 80, teve de mesclar serviços do comércio e da

indústria. Ainda é predominantemente industrial, mas o contexto histórico é nesse

sentido.

Aí vemos outra informação regional com dados de 2000. A população já aumentou

um pouco, mas são cerca de 2.500.000 de habitantes envolvidos pela Represa

Billings, que tem uma área grande e é a caixa-d’água de São Paulo. Estamos

situados na Região Sudeste; a Região Metropolitana de São Paulo é composta por

sete Municípios: Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Vemos o PIB, uma informação censitária da

região. Predomina ainda a atividade industrial, mas com grande possibilidade de

desenvolvimento com o turismo, mesmo subindo muito o comércio e os serviços.

Vemos aí as receitas de 2004, que serão correspondentes à participação do

Município no custeio do organismo de coalizão de Municípios. Rio Grande da Serra é

o menor Município, com uma participação de 0,60 no orçamento do consórcio;

Ribeirão Pires é uma cidade também pequena, tem 2,68%; São Caetano tem 11,46%;

Mauá tem 11%; Diadema tem 12,5%; Santo André e São Bernardo têm as maiores

receitas, portanto emprestam maiores recursos para o custeio do consórcio.

Foi fundada uma associação civil no dia 19/12/90. As articulações começaram em

1989. O objetivo era articular os executivos das sete cidades na eleição e na gestão

de planos e ações de caráter regional para o desenvolvimento integrado. É bom que

se diga que a maneira de organização da gestão desse consórcio, no qual nos

inspiramos para gerenciar o grupo de trabalho, foi sempre não permitir a repetição no

cargo de Presidente do consórcio. Deve sempre haver a rotatividade. Depois que as

sete cidades ocuparem a Presidência, então se poderá indicar um novo. Trata-se de

um mecanismo que, no grupo de trabalho, funcionou bem, para que não houvesse

tantas vaidades atacadas. Como bem disse o Horácio, é importante tratarmos disso.

Lembrando a exposição do Prefeito de Congonhas, o grupo de trabalho que

constituímos foi na contramaré do que o senhor disse, de que os Prefeitos estão bem-

convencidos e precisam convencer os Secretários. Na verdade, no grupo de trabalho
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dos Procons, foi o contrário. Os gerentes dos Procons se organizaram, chegaram lá e

disseram: “Queremos o nosso espaço aí, pois fomos lá conquistar”. No início, esse

consórcio também estava voltado para as questões mais básicas, que aqui foram

expostas, como resíduos sólidos, água, integração de transportes, viário e divisas de

Municípios. Vemos a reprodução daquele outro quadro com os percentuais de

receitas correntes, portanto de participação no orçamento do consórcio. Trata-se de

um contrato de rateio, como a nova legislação mostra. Historicamente, o vínculo para

o início do consórcio foi a água, com o cuidado com a Represa Billings e com as

nascentes do Tamanduateí. Novamente, vemos o esquema aéreo para mostrar a

água.

Há os primeiros trabalhos, os primeiros pactos efetivos do consórcio na região.

Como está aí, foi tratada a questão dos aterros. Houve um trabalho bonito de

convencimento em relação à reciclagem, com o Salva Papel, e vem atuando nos

comitês de bacia para a lei estadual dos recursos hídricos, o SOS. Mananciais. Esse

foi um papel do consórcio no início.

Essa união de esforços integrava, trazia o governo do Estado para a região, para

um diálogo. O mesmo era feito com os parlamentares, nos três níveis de governo,

embora isso, estruturalmente, nunca tenha ocorrido, posto que sempre há iniciativas

dos Vereadores de tentar se enfronharem mais nos assuntos do consórcio, o que

sempre acaba não ocorrendo. Há ainda o Fórum da Cidadania, que envolve a

sociedade, as entidades empresariais, de trabalhadores, e as entidades civis

organizadas, que vêm sendo convidadas a participar desses momentos. Como bem

disse, pela manhã, o Prof. Vicente Trevas, trata-se de um consórcio voltado para o

fortalecimento dos Municípios, dos organismos governamentais.

Vou passar batido pela Câmara, porque penso podermos nos focar no grupo de

trabalho. O antecedente histórico do grupo de trabalho revela que todos os Procons

dos Municípios são mantidos integralmente pelas Prefeituras e têm convênios com o

Procon estadual, que é a Fundação Procon, a entidade mais antiga do Estado

brasileiro, que faz, de maneira estruturada, a defesa do consumidor. No âmbito do

Procon estadual, existe um conselho curador, com representantes, que dividia, até

pouco tempo atrás, a Região Metropolitana em duas regiões: Guarulhos, mais ao
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leste; e o ABC, que ficava ligado ao Norte e ao Oeste, abrangendo as cidades de

Barueri e Santana do Paraíso.

Em 2002 percebemos que a nossa realidade era muito distinta da de vocês e

pedimos o nosso espaço no conselho da Fundação Procon. A partir daí, de um

encontro estadual, percebemos que estávamos sem espaço e resolvemos nos reunir

para buscá-lo. Nessas discussões, achamos por bem criar um grupo de trabalho no

âmbito do consórcio, com alguns objetivos sobre os quais passarei a discorrer. O

primeiro evento contou com a participação do Departamento de Proteção e Defesa do

Consumidor - DPDC -, vinculado ao Ministério da Justiça. Aliás, o Dr. Ricardo

Morishita Wada, Diretor desse Departamento, esteve no I Seminário Regional de

Defesa do Consumidor, ainda organizado pelo Procon Santo André. As vigas-mestras

do nosso trabalho foram sugeridas pelo Dr. Ricardo e sua equipe do sistema de

defesa do consumidor.

Na tela, o convite do dia 16 de abril, data que elegemos para o nascimento desse

nosso grupo de trabalho. No entanto, efetivamente, ele só veio a ser instalado em

25/6/2003, com o objetivo de concatenar ações em âmbito regional, promover a

combinação estratégica para a superação dos desafios com os quais se deparam os

operadores na defesa dos consumidores. Quer dizer, na verdade, queríamos reunir

os sete Procons para fazermos um escudo de defesa dos consumidores e das

consumidoras da região. Gosto muito de jornal impresso, embora, cada vez mais, a

internet nos afogue; quero aqui mostrar um pouco da nossa hemeroteca dos Procons.

Uma das primeiras lutas para concatenar essas ações foi em relação aos planos de

saúde. Tenho aqui alguns recortes, e não vou mostrar todos, evidentemente. Como

exemplo, gostaria de dizer que todas as operadoras de saúde, em 2003, obtiveram

uma sentença, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que lhes permitiram cobrar,

retroativamente, o reajuste. Foi um descalabro geral. Inicialmente, ficamos contra a

saúde do ABC, e os sete Procons procuraram o Judiciário para evitar esse reajuste

abusivo. Aliás, está disponível na página da Assembleia a minuta, a petição inicial da

ação que propusemos nos sete Municípios, para suspender esse reajuste. Foi a

primeira liminar suspendendo esses reajustes. Foi aí que o pessoal viu que valia a

pena unir-se aos sete Procons e ajuizar, ao mesmo tempo, as sete ações. Na prática,
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vimos o êxito e passamos a aperfeiçoar as ações. Desejávamos ampliar os

horizontes; já havia uma ação e também era nossa preocupação capacitar o corpo

técnico. Houve mais de dois seminários de qualificação técnica dos técnicos de

atendimento, advogados e advogadas dos Procons das sete cidades, dois deles

promovidos pelo Ministério da Justiça.

A seguir, temos o modo como está organizado o fluxograma do consórcio. Os

grupos de trabalho estão aqui vinculados, um pouco ligados aos acordos da câmara

regional, mas dialogam com o conselho dos Municípios e com o colegiado de

assessores municipais, que vão fazer as pautas das reuniões dos Prefeitos. Esse

quadro mostra um pouco dos resultados alcançados, o que eu já mostrei com o

recorte do jornal. Realizamos esses dois encontros regionais, e houve essa

capacitação técnica para financiar as relações de consumo em 2003. Conseguimos

promover cinco ações civis públicas contra os planos de saúde, o que foi uma grande

vitória. Ali se mostrou que havia um sistema regional de defesa do consumidor,

estimulando o ingresso de ações pelo Ministério Público e a consequente suspensão

daqueles exorbitantes reajustes.

Participamos do 1º Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, em

Natal, no ano de 2004, e lá apresentamos essa experiência regional. Em síntese,

estreitou-se a cooperação e a uniformização de procedimentos relativos à conduta de

fornecedores específicos.

Em 2005, fizemos planos de ajustamento de conduta com empresas fornecedoras

de cursos livres de informática que fazem abordagens completamente descabidas.

Elas abordam as pessoas em praças perguntando: “Você quer fazer um curso de

graça? Você só pagará o material”. Mas quando leem, quando assinam o contrato,

são obrigadas a pagar 30% do preço total em caso de desistência. Isso é importante,

porque foi ao encontro da preocupação do dia a dia do cidadão.

No que diz respeito ao fornecimento de energia elétrica, conseguimos alterar o

procedimento interno da concessionária estadual que abrange a nossa região no que

se refere ao corte de fornecimento por irregularidade. No final, deve aparecer mais

adiante, também fomos ao Judiciário para garantir a não possibilidade do corte.

Tentamos envolver a Assembleia nessa discussão junto à Aneel e alteramos o
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procedimento da empresa na região. Fizemos a propositura de uma ação civil pública,

que ainda está em andamento, mas que conseguiu, em caráter liminar, suspender os

cortes do fornecimento.

Em 2006, próximo ao dia 15 de março, que é o Dia Internacional do Consumidor,

fizemos a divulgação do “ranking” das empresas que mais recebem reclamações, de

maneira conjunta. Os sete Prefeitos não estavam presentes, mas os sete Procons

estavam. Um novo pacto foi feito, com a aquiescência dos sete Prefeitos para a

constituição do Observatório Social das Relações de Consumo, que faz a educação

para o consumo, tenta levar os instrumentos de educação para a cidadania às

escolas, às faculdades. A discussão sobre pesos, medidas, sobre como é a

armazenagem etc. será feita nesse observatório. Depois posso até passar ao Dr.

Marcelo o protocolo que os sete Prefeitos assinaram para esses convênios.

Em 2007 avançamos, também pela sugestão do Dr. Ricardo Morishita, do DPDC,

do Ministério da Justiça, para trabalharmos de forma integrada com alguns

fornecedores que tenham apresentado um maior número de reclamações. É preciso

parar de enxugar gelo porque, nos Procons, ficamos enxugando gelo, resolvemos o

problema de um, de outro, mas a causa maior não conseguimos eliminar. É uma

tentativa de maximizar as nossas potencialidades, elegendo alguns maiores

reclamados e apertando o cerco.

Começamos a fazer reuniões descentralizadas desse grupo de trabalho, até para

conhecer a estrutura de informática, de nível, de pessoal de cada um desses

Procons.

O que queria destacar é que, em 2007, infelizmente, o Ministério Público Estadual,

por um acordo, depois de toda essa luta para barrar os reajustes, acabou fazendo

uma transação, e essa ação não prosperou. As pessoas vinculadas à Sul América

Seguros de Saúde precisaram fazer acordos para permanecer no plano.

Lamentavelmente, tenho que dar destaque a isso.

Conseguimos alterar o procedimento das reclamações fundamentadas do Procon

Estadual, que, antes, só colocava no seu “ranking” aquele cujo problema não era

resolvido nem por telefone nem pela primeira carta, mas apenas em audiência no

Procon. Mas se a pessoa precisou ir ao balcão do Procon, é porque o problema já
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existia. Hoje, quando a pessoa entra no Procon do Estado, à semelhança dos

Procons do ABC, por um tipo específico de reclamação.

O nosso desafio seria continuar a manter na pauta a defesa do consumidor, os

espaços multilaterais de discussão, de desenvolvimento econômico, em especial

junto à Câmara do ABC, que é um organismo vinculado ao consórcio, construir forma

de intervenção coletiva em caráter regional em face da reincidência de fornecedores

em práticas violadoras de direitos dos consumidores, que é essa coisa mais coletiva,

e viabilizar discussões, para que o consórcio se transmutasse na forma pública.

Isso ainda está em andamento: os protocolos de extensão estão sendo assinados

pelos Prefeitos e devem ir às Câmaras Municipais no segundo semestre.

As vantagens são inúmeras, e esse material ficará à disposição dos senhores.

Para concluir, quero dizer que a experiência paradigmática para, por exemplo, Dr.

Marcelo, criar os atendimentos talvez seja essa Casa Abrigo Regional do ABC, que,

mesmo antes da lei dos consórcios públicos, já fazia um rateio de despesas e

permitia que as mulheres em situação de risco das sete cidades se valessem desse

serviço.

Deixo aqui os meus contatos. Agradeço imensamente a honra de estar neste

Legislativo e poder fazer essa exposição, já que nunca fomos convidados para o

Legislativo paulista. Foi uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo

convite.

- No decorrer de seu pronunciamento, procedeu-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates, esclarecendo

que os participantes poderão formular perguntas aos expositores. As questões

poderão ser encaminhadas por escrito ou feitas oralmente, mediante inscrição prévia.

Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso

do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a

formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos

para fazer sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Informamos aos telespectadores da TV Assembleia que é possível participar dos

debates pelo “e-mail” “consorcios.intermunicipais@almg.gov.br” e pelo telefone 0800-
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7092564. A ata deste ciclo de debates, contendo a transcrição completa das

exposições e debates, será publicada no “Diário do Legislativo” do dia 11/7/2009. Aos

interessados em gravar em vídeo as reuniões do ciclo de debates, esclarecemos que

não será possível fornecer cópias das gravações, vez que haverá reprise do evento

pela TV Assembleia, a ser exibida nos seguintes dias e horários: a primeira parte, no

dia 11 de julho, sábado, às 9 horas; a segunda parte, no dia 12 de julho, domingo, às

9 horas.

Comunicamos aos participantes que todo o material que está sendo apresentado

estará à disposição no portal da Assembleia Legislativa.

Debates

O Sr. Presidente - Registro a participação, por via de “e-mail”, do Sr. Áureo Adriano

da Silva, que relata a experiência do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico

da Zona da Mata de Minas Gerais.

Gostaria de verificar inicialmente quem tem interesse em formular perguntas, para

que possamos organizar a condução dos trabalhos. (- Pausa.) Peço-lhe que se

aproxime do microfone e informe seu nome e posição.

O Sr. Marcelo Barbosa - Sou Marcelo Barbosa, Coordenador do Procon da

Assembleia Legislativa. Quero dizer ao Manoel que não esperava menos de sua

exposição. Fiquei muito feliz em conhecer a experiência de São Paulo.

Também quero registrar a presença do Prefeito de Congonhas e do Vice-Prefeito

de Itajubá, para pedir-lhes que animem os seus Municípios limítrofes - embora exista

a exigência de um rateio de despesas - a criarem um Procon regional. Os senhores

têm Procons modelos em suas cidades, e acho que seria inédita para Minas Gerais a

criação desse Procon regional, por meio do consórcio, seja em Congonhas, seja em

Itajubá. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Sr. Marcelo. Tenho em mão

perguntas enviadas por meio eletrônico, mas a palavra ainda está livre para os

participantes que desejarem fazer alguma pergunta. (- Pausa.) Vamos conceder a

palavra ao sempre Deputado Laudelino Augusto, umas das figuras mais dedicadas do

Parlamento mineiro. Com muita alegria, voltamos a palavra ao Vice-Prefeito

Laudelino Augusto.
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O Vice-Prefeito Laudelino Augusto - Quero cumprimentar as senhoras e os

senhores presentes, na pessoa do Deputado Sebastião Helvécio, que preside este

debate. Gostaria de fazer uma saudação a todos e a todas pela realização deste ciclo

de debates, parabenizando a Comissão de Assuntos Municipais e a sua Presidente,

Deputada Cecília Ferramenta, autora do requerimento que deu origem a este evento.

Pudemos comprovar que consórcio é uma união proativa, viável e que realmente

tem uma grande importância. Parabenizo a todos os que estiveram na Mesa, pela

manhã e agora à tarde. As experiências que relataram demonstram claramente a

viabilidade e a importância dos consórcios.

Como Vice-Prefeito de Itajubá, quero expressar, em nome do nosso Prefeito e dos

Prefeitos das cidades que compõem o consórcio, aqui apresentado, a nossa alegria

em estar presente. Itajubá já teve fama negativa pelo lixão, mas hoje teve a

oportunidade de apresentar uma experiência positiva, como os demais expositores.

Isso é uma alegria, e aproveito para cumprimentar o Dr. Antônio e a Sra. Adriani,

respectivamente Secretário de Obras e Secretária de Meio Ambiente de Itajubá,

porque desde 2005 são eles, com uma equipe de Itajubá e dos outros Municípios -

Delfim Moreira, Venceslau Brás, Piranguçu, Piranguinho e São José do Alegre -, que

vêm conseguindo fazer esse trabalho maravilhoso.

Então consórcio é bom, é importante, e aceitamos o desafio do Marcelo Barbosa,

com quem conversei há pouco. Ele irá ajudar-nos a fazer a regional do Procon no Sul

de Minas, pois, se isso é bom para o povo, temos de apoiar a sugestão. Se a forma

de consórcio tem dado certo, vamos assumir juntos.

Uma fonte de financiamento importante que usamos em Itajubá, que é pouco

divulgada, é o Fhidro. Quando Deputado, fui relator do projeto que fez a

regulamentação do Fhidro. Nas questões relativas à água para preservação e

manutenção de comitês de bacia no nosso consórcio, uma das fontes de recurso foi o

Fhidro. Ele deve ser divulgado, as pessoas devem procurar conhecê-lo, pois se trata

de um fundo importante, cuja soma também é importante.

Cumprimento a todos, contem conosco, parabéns aos que já estão fazendo o

consórcio e também pelo ciclo de debates. Saúde e paz para todos.

O Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Vice-Prefeito Laudelino Augusto.
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Encerrando esta etapa, encaminharemos a pergunta, recebida por meio eletrônico, ao

Secretário Antônio Raimundo Mendonça. Solange de Abreu Azevedo, de Conselheiro

Lafaiete, pergunta a respeito do investimento para a construção do aterro sanitário,

qual é a dimensão do seu custo e qual é a parcela que coube aos governos

municipal, estadual e federal. Com a palavra, o Sr. Antônio Raimundo Mendonça.

O Sr. Antônio Raimundo Mendonça - Na primeira fase, foram investidos

R$750.000,00, sendo R$500.000,00 da Sedru e R$250.000,00 dos Municípios e

entes consorciados. Na segunda fase, o governo do Estado entrou com

R$250.000,00, e os Municípios entraram com R$250.000,00. Então o investimento

total ficou em torno de um milhão e pouco.

O Sr. Presidente - Em nome da Presidente da Comissão de Assuntos Municipais,

Deputada Cecília Ferramenta, agradecemos a presença de todos.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a

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

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

discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 2.953/2008 e 3.188, 3.226, 3.262, 3.268, 3.273, 3.280, 3.285 e 3.286/2009

(Deputado Dimas Fabiano); e 3.293, 3.294, 3.298, 3.299, 3.301, 3.309, 3.311, 3.314 e

3.324/2009 (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.188 e

3.226/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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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 2.953/2008 e

3.262, 3.268, 3.273, 3.280, 3.285 e 3.286/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano);

3.293, 3.294, 3.298, 3.299, 3.301, 3.309, 3.311, 3.314 e 3.324/2009 (relator:

Deputado Ademir Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Rêmolo Aloise.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 1º/7/2009

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio e Juarez Távora, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada

e solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Presidente retira da pauta os Projetos de Lei nºs

3.178/2009 em turno único, 3.316/2009 no 2º turno, e 910/2007 e 2.644/2008 no 1º

turno, por haverem sido apreciados em reunião anterior, e 3.384/2009 por não

cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.196/2009 (relator:

Deputado Antônio Júlio) e pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.338/2009 com as

Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro

Lessa), ambos no 1º turno. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. O Presidente designa o Deputado Antônio Júlio para emitir

parecer sobre o Requerimento nº 4.102/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem



____________________________________________________________________________
913

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetido a votação é aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio em que

solicita sejam convidados o Secretário de Estado de Meio Ambiente e a Diretora-

Geral do IEF para prestarem eclarecimentos sobre as mudanças determinadas

internamente na questão do licenciamento florestal. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada - Antônio Júlio.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

3/7/2009

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Alencar da Silveira Jr. e Almir Paraca. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, dispensa a leitura

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

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

consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o fim da

obrigatoriedade da formação superior para o exercício da atividade de jornalismo no

País. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Carmen Dulce

Diniz Vieira, professora de Jornalismo do curso de Comunicação Social da

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -; e os Srs. Adriano Ventura, Vereador

à Câmara Municipal de Belo Horizonte; Mário Lúcio Quintão Soares, Conselheiro

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, representando Raimundo

Cândido Júnior, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Minas

Gerais - OAB-MG; Aloísio Lopes, Diretor de Relações Institucionais da Federação

Nacional dos Jornalistas - Fenaj -, representando Sergio Murillo de Andrade,

Presidente da Fenaj; Américo Antunes, ex-Presidente da Federação Nacional dos
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Jornalistas - Fenaj -; Aloísio Morais Martins, Presidente do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais de Minas Gerais - SJPMG -; Antônio Achiles, Presidente da TV Minas;

Rodrigo Barreto de Lucena, Diretor da Associação Brasileira de Televisões e Rádios

Legislativas - Astral -; Dídimo Paiva, professor e jornalista, ex-Diretor do

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese -; e

Alexandre Freire, membro do Fórum Nacional dos Professores de Jornalismo, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do

requerimento que deu origem aos debates, tece suas considerações iniciais; a seguir,

concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, também autor do requerimento. Logo

após, a Presidência 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, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Lafayette de Andrada - Carlin Moura - Domingos Sávio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/7/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, a Deputada Gláucia Brandão e os Deputados Sebastião Helvécio e Carlin

Moura. O Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, com

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

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

presentes. A Presidência informa que a reunião de debate público se destina a

discutir o tema “Legística: qualidade na elaboração e eficácia na aplicação das leis”. A

Presidência convida as Sras. Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de

Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Fátima Anastasia,

Professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e do

Departamento de Ciência Política da UFMG; e Fabiana de Menezes, Professora da

Faculdade de Direito da UFMG e coordenadora do Projeto “Observatório para a
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Qualidade da Lei”; e os Srs. Deputado Carlin Moura, membro efetivo da Comissão de

Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; e José

Geraldo de Oliveira Prado, Secretário-Geral da Mesa da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, a tomarem assento à mesa. O Presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Ato

contínuo, é lançado o livro “Legística: qualidade da lei e desenvolvimento” pelo

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

parlamentares, convidados e demais presentes, convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Ademir Lucas - Padre João -

Sebastião Costa.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Carlin Moura, Dalmo Ribeiro Silva e Ruy Muniz, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios do Vereador do

Município de Itaúna Gleison Fernandes de Faria (2), publicados no “Diário do

Legislativo” de 3/7/2009. 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, dos Projetos de Lei nº 3.277/2009 (relatora: Deputada Gláucia
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Brandão). 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 3.296/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.339/2009 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); 3.375/2009 (relator: Deputado Carlin Moura); 3.392/2009 (relator:

Deputado Carlin Moura); 3.393/2009 com a Emenda nº 1 da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Gláucia Brandão); 3.406/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva), que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.118 e 4.131/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlin Moura, Dalmo

Ribeiro Silva, Ruy Muniz e Gláucia Brandão em que solicitam seja encaminhado à

Secretária de Estado de Educação pedido de providências em prol da reforma, em

caráter de urgência, da estrutura física das Escolas Estaduais Leonardo Nogueira

Gonçalves e Judith Gonçalves, no Município de Itaúna, Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública, para exposição sobre o trabalho

empreendido pelo Sesc-MG, Wander Borges em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública, para debater o Projeto de Lei Federal nº 186/2006, do Senador

Gilvam Borges, que tem por finalidade extinguir a exigência de aprovação em exame

da Ordem, para inscrição junto à Ordem dos Advogados 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, 9 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão - Ruy Muniz.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,
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Sávio Souza Cruz e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Antônio Júlio, Jayro Lessa, Chico Uejo e Vanderlei Jangrossi.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira,

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Presidente determina a distribuição em avulso do parecer

que opina pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.771/2008 na forma do Substitutivo nº

4 e pela rejeição da Emenda n° 3 e dos Substitutivo s 2 e 3, no 1º turno, do qual é o

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, na mesma data, às 17 horas, para apreciação do parecer do Projeto

de Lei nº 2.771/2008, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Carlos Gomes - Gil Pereira - Irani Barbosa - Sávio Souza

Cruz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 662/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 662/2008, de autoria do Instituto Educacional

Fraternidade Cristã, sugere a alteração da regionalização da Ação 4596 – Supervisão

do Sistema Estadual de Ensino Superior – para inclusão da região do Rio Doce e

consequente redistribuição de metas física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que
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dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4596 – Supervisão do Sistema Estadual de Ensino Superior –, constante do

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, tem como finalidade

monitorar a qualidade do sistema estadual de ensino superior em ação conjunta com

o Conselho Estadual de Educação. A presente proposta objetiva a regionalização da

Ação, com a inclusão da região do Rio Doce e redistribuição de metas física e

financeira.

Embora reconheçamos a boa intenção demonstrada pela entidade, não é possível

realizar a inclusão da região do Rio Doce na referida Ação, uma vez que não há

unidade do Sistema Estadual de Ensino Superior na região.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

662/2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 674/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 674/2008, de autoria da Federação das

Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg –, sugere a criação de uma ação, a ser

incorporada ao Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011,

denominada “Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Industriais”, com a finalidade

de promover a adequada disposição final dos resíduos sólidos e efluentes industriais,

de modo a minimizar o impacto dessa disposição no ambiente e na saúde pública.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular, nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade
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de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que

dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº

17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende introduzir nova ação no PPAG 2008-2011,

voltada à promoção da adequada disposição final dos resíduos sólidos e efluentes

industriais.

Em que pese a boa intenção da autora, há de se ressaltar que a adequada

disposição dos resíduos sólidos já está incluída no PPAG 2008-2011,

especificamente no Programa 045 – Resíduos Sólidos –, que tem como objetivo

promover e fomentar a não geração, o reaproveitamento, a reciclagem e a disposição

adequada de resíduos sólidos, com vistas à melhoria da gestão ambiental.

Por sua vez, o Programa 110 - Melhoria da Qualidade Ambiental -, que trata de

“produção mais limpa”, engloba o tratamento de efluentes industriais.

Dessa forma, não se justifica a aprovação da proposta, uma vez que seus objetivos

e finalidades já estão incluídos no PPAG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

674/2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 679/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 679/2008, de autoria da LAFM - Consultoria e

Gestão Ltda., sugere a alteração da finalidade da Ação 1066 - Manutenção do Centro

Mineiro de Referência em Resíduos e Alcance de Autossustentabilidade - para:

“ampliar o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, integrá-lo às Secretarias afins
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e apoiar sua manutenção e gestão com ênfase na reciclagem, visando à geração de

trabalho e melhoria de qualidade de vida”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela Comissão de

Participação Popular nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que

dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-

2011, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem a proposta a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende alterar o modo de ação do Centro Mineiro de

Referência em Resíduos - CMRR -, conferindo sustentabilidade à sua estrutura por

meio de alteração da finalidade da Ação que suporta a atividade do órgão.

A modificação pretendida, porém, não se faz necessária, uma vez que não

caracterizará inovação na gestão do CMRR, programa da Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e da Fundação Estadual do

Meio Ambiente - Feam -, que já atua de forma integrada com diversas secretarias e

órgãos do Estado e tem como foco a gestão integrada de resíduos, com ênfase na

reciclagem de materiais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

679/2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 703/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 703/2008, do Conselho de Segurança Alimentar

e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -, sugere a inclusão da

região do Rio Doce na Ação 1390 - Estruturação e Melhoria da Infraestrutura
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Turística, com ampliação de meta física e redistribuição de meta financeira, sem

alteração do valor financeiro total.

Em razão da similaridade temática, por sugerir alteração em programa que integra a

Área de Resultados Rede de Cidades e Serviços do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2008-2011, exercício de 2009, foi anexada à proposição em

análise a Proposta de Ação Legislativa no 704/2008.

As propostas foram apresentadas em audiências públicas realizadas pela Comissão

de Participação Popular, no dia 23/10/2008, em Itaobim, e nos dias 5, 6 e 7/11/2008,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do PPAG 208-2011,

conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vêm agora as propostas a esta

Comissão, para receberem parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

As Propostas de Ação Legislativa nºs 703 e 704/2008 pretendem alterar a Ação

1390 - Estruturação e Melhoria da Infraestrutura Turística. A primeira solicita a

inclusão do Rio Doce entre as regiões atendidas, e a segunda propõe a alteração da

finalidade da ação.

A referida ação tem como finalidade estruturar destinos turísticos estratégicos, por

meio da adequação da infraestrutura necessária para melhorar a qualidade do

turismo e aumentar o número e a permanência de turistas em Minas Gerais. Segundo

informações prestadas pelo Executivo, a meta financeira de R$ 10.000,00 será

aplicada na construção de um centro de apoio turístico na Capital do Estado. Uma

vez que a obra beneficia todo o Estado e que a divisão dos recursos impossibilitaria a

realização do objetivo proposto, entendemos ser inviável a regionalização da ação.

Por sua vez, a Proposta de Ação Legislativa nº 704/2008, da Sra. Dalva Ferreira

Batista Lima, pretende que seja alterada a finalidade da Ação 1390, que passaria a

ter a seguinte redação: “construir, ampliar e conservar pontes, estradas e rodovias

utilizadas para o turismo, para a exploração das riquezas naturais e o enriquecimento

das sub-regiões por meio de arranjos produtivos locais”. Entendemos não ser
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necessária a alteração, uma vez que a redação proposta constitui detalhamento do

texto em vigor e acaba por restringir as possibilidades de atuação da unidade

orçamentária através da ação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs

703 e 704/2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 709/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 709/2008, do Conselho de Segurança Alimentar

e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -, sugere a inclusão da

Região do Rio Doce, com redistribuição das metas física e financeira, de forma

proporcional, na Ação 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Ação 1342 – Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos - faz parte do

programa estruturador Minas Avança e tem como finalidade a promoção do

desenvolvimento urbano em cidades-polo mineiras de médio e pequeno portes. A

proposta em tela solicita a regionalização da ação para o Rio Doce, por meio da

distribuição proporcional das metas física e financeira entre as regiões atendidas.

A proposta deve ser rejeitada, uma vez que a alteração sugerida, excetuada a

proporcionalidade entre as regiões, foi efetivada no PPAG 2008-2011, exercício 2009,

pela aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 9, da Deputada Elisa Costa, que
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acrescentou a região do Rio Doce, com meta física de uma unidade e financeira de

R$100.000,00, por meio da redistribuição de meta financeira destinada à região

Centro-Oeste.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

709/2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 712/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 712/2008, de autoria do Conselho de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais – Consea-MG –, sugere a

ampliação da meta financeira referente à região do Rio Doce de R$318.400,00 para

R$536.000,00, permanecendo para as demais regiões, em todos os anos, a

distribuição de metas física e financeira proposta pelo projeto de revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011, no que se refere à Ação

4409 – Estímulo à Produção Cultural.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

PPAG 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a proposta a esta

Comissão para receber parecer nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta em análise aumenta a meta financeira prevista para a região do Rio

Doce na Ação 4409 – Estímulo à Produção Cultural – sem alterar as metas física e

financeira estabelecidas para as demais regiões contempladas pela referida Ação, o

que implica alocação de novos recursos.

Em que pese a importância do incentivo à produção cultural da região do Rio Doce,
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a proposta de ampliação da meta financeira para essa região não traz nenhuma

justificativa que valide a solicitação. Levando-se em conta que a região já é

contemplada pela Ação e que o planejamento realizado pelo Poder Executivo leva em

consideração as necessidades regionais para propor as metas físicas e financeiras,

não se justifica a ampliação da meta financeira sem uma razão objetiva.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

712/2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 720/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 720/2008, do Fórum Mineiro de Saúde Mental,

sugere a alteração da unidade orçamentária referente à Ação 4475 - Apoio às Ações

de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades - de 4291 - Fundo Estadual de

Saúde - para a Unidade Orçamentária 1371 - Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável - Semad.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por esta Comissão

nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O autor da proposição em análise, por entender que o saneamento básico é

questão afeita ao meio ambiente, pretende conferir à Semad a competência para gerir

a Ação 4475 - Apoio às Ações de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades.

Apesar da nítida relação das ações de saneamento básico com a conservação do

meio ambiente também é flagrante a relação da matéria com a saúde, uma vez que
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pode ser listada como medida preventiva de inúmeras doenças causadas pela

contaminação das águas e se configura como requisito para a busca de uma vida

mais saudável para a população, em especial nas pequenas comunidades onde não

há infraestrutura urbana bem desenvolvida.

A Ação 4775 tem como fonte de recursos o Fundo Estadual de Saúde - FES -, que,

nos termos do art. 6º da Lei nº 11.983, de 1995, tem como gestora de seus recursos a

Secretaria de Estado de Saúde - SES. Portanto, considerada a escassez dos

recursos públicos, que inviabiliza a mobilização de dotação orçamentária de outra

fonte, a unidade orçamentária deverá ser necessariamente a especificada pelo

Executivo.

Entendemos, ainda, que a permanência da unidade orçamentária original não

impede a interação entre as duas Secretarias de Estado com o objetivo de otimizar a

aplicação dos recursos públicos alocados na ação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

720/2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.016/2008

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.016/2008, da RG Arquitetura e Urbanismo,

sugere a alteração da finalidade da Ação 1367 – Infraestrutura de Apoio Tecnológico,

com o objetivo de incluir o modo – por meio de construções geologicamente viáveis –

com que se dará a implantação de unidades físicas de pesquisa e difusão de

tecnologia.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela Comissão de

Participação Popular no dia 13/11/2008, em Montes Claros, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-2011,

conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vem a proposta a esta

Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Área de Resultados Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e

Rio Doce contempla a Ação 1367 – Infraestrutura de Apoio Tecnológico, que tem

como finalidade a implementação de unidades físicas de pesquisa e difusão de

tecnologia como um processo de sustentabilidade tecnológica para a atividade

econômica da região.

A proposta em análise pretende que tal finalidade seja alcançada por meio da

implantação de construções geologicamente viáveis, especialmente a permacultura.

A medida proposta, a despeito de sua relevância, não configura modificação hábil a

ser efetivada no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, uma vez que o

tipo de construção a ser utilizada para os fins propostos não interfere nos resultados

esperados.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação Legislativa nº

1.016/2008.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.943/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública a Associação dos Protetores de Cães de Rua de Pouso Alegre –

Abrigão–, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.943/2008 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Protetores de Cães de Rua de Pouso Alegre, que possui como finalidade abrigar

cães abandonados nas vias públicas urbanas e nos arredores da cidade e da zona

rural.

Na consecução de seus objetivos, fornece tratamento veterinário gratuito a cães

pertencentes a membros da Associação e a outros cujo dono não possua recursos

financeiros; mantém canil; submete os cães à castração; promove palestras e

eventos para conscientizar a comunidade dos cuidados necessários com esses

animais.

Cabe ressaltar que os cuidados da Associação com os animais refletem a

preocupação de seus associados com o meio ambiente que compartilhamos e têm

como decorrência a proteção da saúde da comunidade em que está inserida.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.943/2008,

em turno único.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Irani Barbosa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.162/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Produtores e Produtoras do Córrego

Catalão, com sede no Município de Santa Margarida.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.162/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores e Produtoras do Córrego Catalão, com sede no Município
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de Santa Margarida.

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. 35 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.162/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.176/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Psico Médico, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico, constitucional e legal,

conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.176/2009 objetiva declarar de utilidade pública o Centro Psico

Médico, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Os requisitos para que as associações e fundações em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão 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 a alínea “d” do art. 8º do seu estatuto preceitua que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social ou a entidade pública; e o art. 26 determina que as atividades de

seus Diretores e Conselheiros, bem como dos associados, serão inteiramente

gratuitas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.176/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.207/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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.

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 3.207/2009 pretende declarar de utilidade pública a ONG Fish -
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Formação, Integração e Socialização Humana, com sede no Município de Francisco

Sá, fundada com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social da

comunidade.

Com esse propósito, a entidade auxilia no desenvolvimento educacional, cultural,

social e na formação técnico-profissional de adolescentes e de adultos e organiza

atividades em empresas previamente selecionadas, em forma de estágio ou trabalho

educativo, com o objetivo de integrar seus assistidos ao mercado de trabalho e

combater a fome e a pobreza.

Como crianças e jovens necessitam de constantes cuidados especiais e formação

de qualidade, a organização apresenta-se como ação coordenada, racional e eficaz,

para assegurar-lhes os direitos constitucionais, bem como às suas famílias.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar sua denominação ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Diante dessas considerações, é meritória a declaração de utilidade pública da ONG

Fish - Formação, Integração e Socialização Humana.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.207/2009,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.308/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Atlética Cachoeirinha, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2009 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,
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“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.308/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Atlética Cachoeirinha, 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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 65, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades

assistenciais de caráter filantrópico. Já o art. 75 estabelece que as atividades dos

seus dirigentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.308/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Padre

João - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.346/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Apoio aos Necessitados - Chuvas de

Bênçãos.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.346/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Apoio aos Necessitados - Chuvas de Bênçãos.

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 (ver alteração de 12/4/2008)

determina no art. 27 que seus Diretores, associados, Conselheiros, instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remunerados; e no art. 28, parágrafo único,

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

entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, para acrescentar o nome do Município sede da entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.346/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio aos Necessitados -

Chuvas de Bençãos, com sede no Município de Sete Lagoas.”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Padre João - Chico

Uejo - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.395/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores da Região do Jaraguá –

ACMRJ –, 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 3.395/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores da Região do Jaraguá, com sede no Município de Belo

Horizonte, que tem como finalidade implementar ações que visem ao bem-estar dos

residentes naquela localidade.

Com esse propósito, promove projetos, estudos e pesquisas sobre os problemas

locais relacionados com a segurança, saúde, educação, proteção do meio ambiente e

do patrimônio cultural e paisagístico; atua junto a instituições públicas e privadas,

objetivando o estabelecimento e a fiscalização de normas de caráter urbanístico e de

direito ambiental e colaborando para o aprimoramento da legislação vigente e

estabelece parcerias visando à segurança da região.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.395/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.397/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Santo Estevão – Acose –,

com sede no Município de Iapu.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.397/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Córrego Santo Estevão, com sede no Município de Iapu, que tem

como finalidade realizar obras e ações tendo em vista à melhoria da qualidade de

vida da população local.

Com esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais, culturais,

assistenciais e educacionais; combate a fome e a pobreza; protege a saúde da

família, da maternidade, da infância e da velhice; orienta sobre a preservação do

meio ambiente; representa os associados perante os órgãos públicos e organizações

privadas e firma convênios com instituições governamentais nacionais e

internacionais 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 3.397/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.410/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Universo Cultural e Assistencial, com sede no

Município de Itaúna.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/6/2009 e encaminhada a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à

constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.410/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Universo Cultural e Assistencial, com sede no Município de Itaúna.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 55 do seu estatuto preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma instituição congênere,

legalmente constituída e que possua a mesma finalidade; e o art. 57 prevê que o

exercício dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.410/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Chico

Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.413/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Castelo Branco e

Cancelinha – Castcan –, com sede no Município de Esmeraldas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2009 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 3.413/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária do Conjunto Castelo Branco e Cancelinha, com sede no

Município de Esmeraldas.

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

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

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

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. 29 que as

atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

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

bonificação ou vantagem; e no art. 34 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 3.413/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Chico Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.414/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Aprender Profissionalizar, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2009 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.414/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Aprender Profissionalizar, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 12 que as

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

serão remuneradas; e no art. 28 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de

1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem

fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.414/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Chico

Uejo - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.415/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Dependente dos Moradores dos Bairros

Santa Margarida, Santana e Adjacências, com sede no Município de Ribeirão das

Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2009 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 3.415/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Dependente dos Moradores dos Bairros Santa Margarida, Santana e

Adjacências, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 14, parágrafo único,

veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e o art. 31 prevê que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, registrada no Conselho Municipal, Estadual ou Nacional de Assistência

Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.415/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João -

Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.416/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Arte Transformando Jovens, com sede no

Município de Capinópolis.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/6/2009 e encaminhada a

esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à

constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.416/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Arte Transformando Jovens, com sede no Município de Capinópolis.

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. 17 do seu estatuto prevê que o exercício dos

cargos de direção será inteiramente gratuito; e o art. 36 preceitua que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,

com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou

a entidade pública que esteja trabalhando em parceria com a Associação.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.416/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.422/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Córrego Novo e Pingo d’Água

– Asprocomp –, com sede no Município de Córrego Novo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2009 e encaminhada
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a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade, à

constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o art. 108, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.422/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Produtores Rurais de Córrego Novo e Pingo d’Água, com sede no Município de

Córrego Novo.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão listadas no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 8º do seu estatuto preceitua que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma instituição congênere,

devidamente registrada e em pleno funcionamento; e o art. 19 prevê que o exercício

dos cargos de direção e do conselho fiscal será inteiramente gratuito.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.422/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.423/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe tem por finalidade

declarar de utilidade pública a Associação Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária –

Alac –, com sede no Município de Lavras.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/6/2009, vem a matéria agora a esta

Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.423/2009 objetiva declarar de utilidade pública a Associação

Lavrense dos Artesãos e Arte Culinária, com sede no Município de Lavras.

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 e que nada recebem pelo

exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 31 de seu estatuto estabelece que não serão

remuneradas as atividades de seus Diretores e Conselheiros e não serão concedidas

vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título a seus Diretores, sócios,

Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 39 dispõe que, em

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere, com personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes na cidade

de Lavras, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.423/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.425/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a entidade denominada Serviço para o Bem-Estar

Humano, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2009 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 3.425/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade denominada Serviço para o Bem-Estar Humano, com sede no Município de

Uberlândia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 13 que os seus

Diretores e Conselheiros não serão remunerados; e no art. 42 que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.425/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.426/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da Missão Infantil – AAMI –,

com sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2009 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 3.426/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos da Missão Infantil, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 6º que as

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

no art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente

com o mesmo objetivo social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.426/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.433/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar

de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e Artística Imaculada, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/6/2009 e encaminhada a
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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 3.433/2009 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Educacional, Cultural e Artística Imaculada, com sede no Município de Conselheiro

Lafaiete.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a entidade foi

constituída e funciona há mais de um ano e tem personalidade jurídica e sua diretoria

é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da organização, o § 1º do art. 36 dispõe

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma

instituição congênere, com sede ou atuação na Comarca de Conselheiro Lafaiete, ou

a fundação pública para aplicação nos mesmos fins; e o art. 41 veda a remuneração

dos componentes de seus órgãos estatutários.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.433/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.434/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção aos Moradores da

Cidade de Dom Joaquim, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/6/2009 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 3.434/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção aos Moradores da Cidade de Dom Joaquim, com sede nesse

Município.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 27 que não

haverá remuneração para os associados que participam da Associação em cargo

efetivo ou por designação. Já o art. 30 estabelece que, na hipótese de sua extinção, o

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.434/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.435/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Nordestinos, com sede no Município

de São Sebastião do Paraíso.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/6/2009 e encaminhada a
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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 3.435/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Nordestinos, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

sejam declaradas de utilidade pública estão elencados no art. 1º da Lei nº 12.972, de

1998.

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

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 que, no estatuto constitutivo da organização, o art. 27 determina que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o art.

31 prevê que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.435/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Padre

João - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.949/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.949/2008 “altera a Lei n°

13.994, de 18/9/2001, que instituiu o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar

e Contratar com a Administração Pública Estadual - Cafimp -, e dá outras

providências”.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do
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Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação, com

as Emendas n°s 1 a 3, por ela apresentada.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição pretende alterar a Lei n° 13.994, de 2 001, que instituiu o Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual

- Cafimp.

Alega o Governador em sua exposição de motivos que as alterações propostas têm

a finalidade de compatibilizar essa lei com a prática cotidiana da administração

pública. A iniciativa apresentada propõe-se, ainda, a alinhar o texto da referida

legislação estadual a diretrizes constantes da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou ao projeto o Substitutivo n° 1,

que, além de outras medidas, preserva o respeito ao princípio da separação e

independência dos Poderes, no que se refere ao procedimento a ser seguido pelos

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério

Público, que não deve ser o mesmo daquele prescrito para os órgãos do Poder

Executivo.

Os órgãos do Poder Executivo devem encaminhar à Auditoria-Geral do Estado -

Auge - os autos dos processos administrativos que concluírem pela aplicação de uma

das sanções. A Auge procede à análise do processo administrativo podendo

determinar a inclusão do fornecedor punido no Cafimp ou converter o processo em

diligência à autoridade que aplicou a sanção, sugerindo a sua revisão. Essa

conversão do processo em diligência implica a suspensão dos efeitos da decisão, até

a sua confirmação ou revisão, que ficará a cargo da autoridade responsável.

Já nos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do

Ministério Público, será encaminhada à Auditoria-Geral do Estado a cópia dos autos

dos processos administrativos punitivos que concluírem pela aplicação de uma das

sanções e, em observância ao princípio da harmonia entre os Poderes, devem eles

solicitar à Auge a inclusão dos fornecedores punidos no Cadastro.
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A Comissão de Administração Pública propôs as Emendas n°s 1 a 3, com as quais

concordamos, ao Substitutivo n° 1, para sanar impro priedades técnicas e aprimorar a

matéria no que concerne à técnica legislativa.

Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário a proposição não causa impactos ao

erário e não gera novas despesas, tratando do aprimoramento de matéria

administrativa que visa prevenir a ocorrência de prejuízos ao Estado na hipótese de

aquisição de bens e serviços de fornecedores que descumpram, total ou

parcialmente, a obrigação contratual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.949/2008, no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado p ela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Administração

Pública.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio

- Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.984/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2009 e distribuída a esta

Comissão, a quem compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

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

Interno.

Em 3/3/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

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

a alienação pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
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Trata o Projeto de Lei nº 2.984/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Silveirânia o imóvel constituído de terreno com área de 10.046m²,

situado no lugar denominado Fazenda do Bocaiú, nesse Município, e registrado no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba sob o nº 10.068, a fls. 2,

v., do Livro 3-T.

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

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

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

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

que o contrato atenda ao interesse público.

Dessa forma, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido imóvel

será destinado a abrigar atividades da administração municipal, em benefício da

comunidade.

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

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

projeto em questão, o qual 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, por meio da

Nota Técnica nº 362/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência

de domínio, considerando que não há projetos estaduais para a utilização do referido

bem.

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 dá

nova redação ao art. 1º, com a finalidade de adequar seu texto à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.984/2009 com a Emenda nº 1, redigida 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 Silveirânia
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imóvel constituído de terreno com área de 10.046m² (dez mil e quarenta e seis metros

quadrados), situado no lugar denominado Fazenda do Bocaiú, nesse Município, e

registrado sob o nº 10.068, a fls. 2, v., do Livro 3-T, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Rio Pomba .

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado a

abrigar atividades da administração municipal. ”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.021/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Alencar da Silveira Jr., “dispõe sobre a

obrigatoriedade da venda de medicamentos a granel, no comércio varejista”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 14/2/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

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

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

Fundamentação

A proposição em tela pretende viabilizar a venda fracionada dos medicamentos

disponibilizados para o consumidor sob a forma de pílulas ou comprimidos. Conforme

consta na fundamentação do projeto, muitas vezes o consumidor se vê obrigado a

adquirir maior quantidade de pílulas ou comprimidos do que aquela prescrita pelo

médico. Isso pelo fato de que o medicamento é comercializado em embalagens

contendo um número de unidades preestabelecido e, quase sempre, superior às

necessidades do cliente.

Esclarecemos que a Lei Federal nº 9.782, de 1999, que define o Sistema Nacional

de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -

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

Vigilância Sanitária, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços
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de interesse para a saúde, competindo à citada agência, nos termos do art. 7º,

proceder à implementação e à execução do disposto no citado inciso, devendo

estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e

farmacológica e promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia. E, ainda,

segundo o art. 2º do Regulamento da Anvisa aprovado pelo Decreto nº 3.029, de

16/4/99, essa agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população

por meio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e

serviços submetidos à vigilância sanitária, incumbindo à entidade em questão,

respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e

serviços que envolvam risco à saúde pública.

No uso de sua competência, a Anvisa editou a Resolução nº 80, de 11/5/2006, que

estabelece que as farmácias e drogarias poderão fracionar medicamentos a partir de

embalagens especialmente desenvolvidas para essa finalidade, de modo que possam

ser dispensados em quantidades individualizadas, para atender às necessidades

terapêuticas dos consumidores e usuários desses produtos, desde que garantidas as

características asseguradas no produto original registrado e observadas as condições

técnicas e operacionais estabelecidas na citada resolução. Com efeito, a resolução

estabelece em seu art. 16 que, após o fracionamento, a embalagem primária

fracionada deverá ser acondicionada na embalagem secundária para fracionados,

adequada à manutenção de suas características específicas, a qual deverá conter

rótulo referente ao medicamento fracionado, devendo tanto a embalagem primária

fracionável quanto a embalagem primária fracionada remanescentes permanecer

acondicionadas em sua embalagem original para fracionáveis.

A medida em questão gera uma incontestável repercussão na forma das

embalagens dos medicamentos, as quais teriam de sofrer modificações para

comportar o fracionamento de medicamentos. Dessa forma, entendemos que o

estabelecimento de regras da natureza da pretendida no projeto em análise só

poderia ser feito por meio de uma norma nacional, para evitar distorções na produção

e na distribuição de medicamentos em todo o território nacional, uma vez que vários

laboratórios embalam os produtos em unidades da Federação em que não existe a

prática da venda de medicamentos a granel e, portanto, não há embalagens
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diferenciadas.

Assim sendo, como a medida já se encontra regulada em norma da Anvisa e como

sua adoção prejudicaria o comércio interestadual de medicamentos, entendemos que

o projeto sob comento não deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.021/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.163/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/4/2009 e distribuída a esta

Comissão, a quem compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

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

Interno.

Em 28/4/2009, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência à

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

a alienação pretendida.

Atendida a solicitação, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.163/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Conquista imóvel constituído de terreno com área aproximada de

678m², situado no Distrito de Jubaí, nesse Município, e registrado sob o nº 5.666 do

Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

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

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

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para
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licitações e contratos da administração pública, exige, além da referida autorização,

que o contrato atenda ao interesse público.

Dessa forma, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área

será destinada ao funcionamento de escola municipal, o que vem ao encontro do

interesse da comunidade do referido Distrito.

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, o

qual 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, por meio da

Nota Técnica nº 363/2009, posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência

de domínio, uma vez que no imóvel já funciona a Escola Municipal João Alvarenga.

Por fim, o Prefeito Municipal de Conquista, por meio do Ofício nº 222/2009, defende

a necessidade e importância da doação do imóvel para que possa ampliar e reformar

a escola municipal que lá funciona.

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 3.163/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Padre João - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.195/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Almir Paraca, “declara patrimônio

cultural do Estado a catira ou cateretê”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/4/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art.
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102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a declarar patrimônio cultural do Estado a catira ou

cateretê, dança folclórica brasileira típica do interior do País e ligada à cultura caipira

cujo ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos.

Em relação aos aspectos sobre os quais deve esta Comissão manifestar-se,

esclarecemos, de início, que a Constituição da República, em seu art. 216, determina

que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial,

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,

passando, em seguida, a fazer uma enumeração exemplificativa de alguns bens

inseridos nesse conceito. Estabelece, ainda, no § 1o do citado artigo, que o poder

público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento,

desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação.

Note-se, pois, que, rompendo com a tradição constitucional brasileira, o legislador

constituinte trouxe para o ordenamento jurídico nova conceituação de patrimônio

cultural, na esteira dos conceitos internacionais, abrindo, dessa forma, nova

perspectiva em relação à possibilidade de proteção dos bens que o integram. Assim

esclarece Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador das Promotorias de Defesa

do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais:

“A primeira observação que nos impõe acerca de tal conceituação diz respeito ao

reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não se resumem àqueles

materializados em objetos físicos (tais como prédios históricos, esculturas, livros

raros, etc.), abrangendo também o chamado patrimônio cultural intangível ou

imaterial, constituído por elementos tais como as tradições, o folclore, os saberes, as

línguas, as festas e manifestações populares, etc., que passaram a receber

expressamente a tutela de nosso ordenamento.

Um outro grande avanço que se verifica é o do abandono dos conceitos de

‘excepcionalidade’ e ‘monumentalidade’ como pressupostos para o reconhecimento

de determinado bem como sendo integrante do patrimônio cultural nacional. De
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acordo com a nova ordem constitucional, não se pretende somente a proteção de

monumentos e de coisas de aparência grandiosa. Busca-se a proteção da

diversidade cultural brasileira em todos os seus mais variados aspectos, inclusive dos

valores populares, indígenas e afro-brasileiros” (“Tutela do Patrimônio Cultural

Brasileiro”. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 51).

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa matéria, a

Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que é competência

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos

documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural e dos

monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que trata do processo de registro de que cuida a

proposição em questão, dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem

imaterial se dá com a sua inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: no

Livro dos Saberes, onde são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer

enraizados no cotidiano das comunidades; no Livro das Celebrações, onde são

inscritos os rituais e as festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; no Livro das Formas de

Expressão, onde são inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas,

cênicas e lúdicas; e no Livro dos Lugares, onde são inscritos mercados, feiras,

santuários, praças e demais espaços nos quais se concentram e se reproduzem

práticas culturais coletivas.

Por sua vez, consideram-se patrimônio cultural imaterial as práticas, as

representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os instrumentos, os

objetos, os artefatos e os lugares associados a comunidades, grupos e, em alguns

casos, a indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. O patrimônio

imaterial é transmitido de geração a geração e constantemente é recriado por

comunidades e grupos, em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza

e de sua história, o que gera identidade e continuidade e contribui para promover o
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respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. O registro de bens imateriais

tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando

ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais.

A esse respeito, Marcos Paulo de Souza Miranda, na obra já citada, lembra que a

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco -,

nos últimos vinte anos, tem-se esforçado para criar e consolidar instrumentos e

mecanismos que conduzam ao reconhecimento e à defesa dessa forma de

patrimônio, admitindo a sua importância e a dificuldade de definição dos seus limites

e de sua proteção.

Com relação à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por meio de lei,

esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente a esse respeito.

Destacamos, ainda, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o

Projeto de Lei nº 1.911/2004, transformado na Lei nº 16.688, de 11/1/2007, por meio

da qual foi declarado patrimônio cultural de Minas Gerais o processo tradicional de

fabricação, em alambique, da cachaça de Minas. O projeto de lei em estudo propõe

uma medida semelhante.

Esclarecemos, por fim, que caberá à comissão de mérito a análise da convêniencia

e oportunidade da matéria.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.195/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.210/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos o

imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/4/2009 e distribuída a esta

Comissão, a que compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
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constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 28/4/2009, esta Comissão 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; e ao Prefeito de Martinho Campos, para declarar sua

aquiescência ao negócio pretendido.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.210/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Martinho Campos o imóvel constituído de terreno com uma área de

440m², situado na Rua Padre Marinho, 800, Centro, nesse Município, e registrado sob

o nº 29.399, a fls. 201 do Livro 3-U1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pitangui.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a referida área

será destinada à construção de uma Unidade de Atenção Primária à Saúde - UAPS -,

para atender à demanda por serviços básicos da população local.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da

Nota Técnica nº 360/2009, se posicionou favoravelmente à pretendida transferência

de domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Saúde, órgão ao qual o imóvel se

encontra vinculado, concorda com a doação do imóvel.

Por seu turno, o Prefeito de Martinho Campos atesta que a doação pretendida é de

grande interesse desse Município. Como a edificação existente no terreno não atende

aos padrões vigentes de Unidades Básicas de Saúde, é necessária sua adequação

ao Plano Municipal de Investimentos na Atenção Primária à Saúde daquele

Município, e isso demanda investimento que só pode ser feito pela administração

local, se esta for a proprietária do imóvel.

Em decorrência do previsto no § 1º do art. 17 da Lei nº 8.666, que determina o
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retorno dos bens ao patrimônio do doador, cessadas as razões que justificaram a

doação, apresentamos a Emenda nº 1, redigida na parte conclusiva deste parecer,

com o objetivo de inserir cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio do Estado,

findo o prazo de cinco anos sem o cumprimento do encargo previsto.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 3.210/2009 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte art. 2º:

“Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo

o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.229/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe tem por

objetivo regulamentar o art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais e dar

outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/4/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento declara e enumera, de forma explícita, como fundações

educacionais de ensino superior associadas à Universidade do Estado de Minas

Gerais - Uemg - as seguintes instituições de ensino superior: Fundação de Ensino
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Superior de Divinópolis - Funed -; Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp -;

Fundação de Ensino Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de Diamantina

- Fevale -; Fundação Educacional Campanha da Princesa, do Município de

Campanha; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola e Fundação

Educacional de Ituiutaba. Ademais, o projeto estabelece que o governo do Estado

dispensará tratamento prioritário a essas instituições, mediante a concessão de

bolsas de estudo de graduação e especialização, auxílio para pesquisa e extensão,

parceria pedagógica e convênios de cooperação mútua.

Determina, ainda, que, entre as Pró-Reitorias que compõem a estrutura orgânica da

Uemg, uma será a Pró-Reitoria do Interior, que terá por finalidade a integração da

Uemg com as diversas regiões do Estado e as unidades associadas. O Pró-Reitor,

que terá direito a voto no Conselho Universitário, será escolhido pelo Chefe do

Executivo, por meio de lista tríplice, formulada em votação pelos Presidentes das

fundações associadas.

Inicialmente, cumpre salientar que a Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg - é uma entidade autárquica criada pelo art. 81 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Carta mineira e, nessa condição, goza de autonomia

administrativa, financeira e didático-científica, nos termos do art. 199 da citada

Constituição. A Lei nº 11.539, de 1994, que dispõe sobre a organização da Uemg,

atribui a esta a natureza jurídica de autarquia de regime especial, sendo dotada

também de patrimônio e receita próprios. Por se tratar de autarquia, tem

personalidade de direito público, o que significa dizer que a Uemg goza de um

conjunto de prerrogativas típicas de poder público, entre as quais se destacam a

competência para gerir suas próprias atividades, mediante a edição de atos

administrativos, a celebração de contratos públicos ou privados e a participação em

convênios ou atos assemelhados no exercício de suas atribuições institucionais.

Por força do art. 28, II, “f”, da Lei Delegada nº 112, de 2007, que dispõe sobre a

organização e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado e

dá outras providências, a Uemg vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior. Embora seja dotada de autonomia administrativa e

financeira, a mencionada autarquia mantém vínculo institucional com aquela Pasta,
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para os efeitos de controle de finalidade, também chamado de tutela administrativa

ou, simplesmente, supervisão secretarial.

Uma vez enunciados os principais atributos da Uemg, à luz da legislação vigente,

cabe, agora, analisar as disposições do projeto, a começar pelo comando do art. 1º,

que enumera as instituições de ensino superior associadas a essa autarquia. Nesse

ponto, a proposição não introduz novidade no sistema normativo, uma vez que tais

entidades já são associadas à Uemg, por força do art. 129 do ADCT da Carta mineira,

introduzido pela Emenda à Constituição nº 72, de 2005. A concepção da lei em

sentido material abrange a generalidade, a abstração e a inovação da ordem jurídica,

o que é próprio do ato legislativo. Se a norma não inova o ordenamento positivo do

Estado, não pode ser enquadrada na categoria de lei material. A característica da

novidade da lei pode ocorrer de várias formas, seja suprindo uma lacuna

preexistente, seja dispensando ao tema uma disciplina jurídica diferente da que

existia e revogando a lei anterior.

O art. 2º, por sua vez, contém dispositivos voltados para o funcionamento interno da

Uemg, ao prever a criação da Pró-Reitoria do Interior e as regras para a escolha do

Pró-Reitor. Nesse caso, o projeto afronta a autonomia administrativa da autarquia

para dispor sobre suas próprias atividades, situação em que o legislador estaria

fazendo as vezes de administrador da Uemg, o que não tem fundamento

constitucional.

Quando o legislador cria determinada autarquia, o que só pode efetivar-se mediante

lei específica, com base no art. 37, XIX, da Constituição da República, sua estrutura

básica deve constar diretamente na lei instituidora. Essa estrutura principal diz

respeito aos órgãos integrantes da Uemg e suas respectivas atribuições, cabendo à

própria autarquia, na qualidade de ente administrativo autônomo, decidir pela

conveniência e pela oportunidade de criar outras unidades administrativas e praticar

os demais atos necessários à gestão administrativa e financeira da entidade. Para

exemplificar, a estrutura orgânica da autarquia em questão está prevista no art. 4º da

mencionada Lei nº 11.539 e abrange uma pluralidade de órgãos públicos, entre os

quais se destacam o Conselho Universitário, a Reitoria, a Pró-Reitoria de Ensino, a

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, a Pró-Reitoria de Planejamento e a Pró-Reitoria



____________________________________________________________________________
961

de Administração e Finanças. O Conselho Universitário é órgão colegiado superior da

Uemg, e a Reitoria é a unidade de direção superior, ao passo que as Pró-Reitorias

são unidades de coordenação e execução. O § 1º do art. 4º estabelece que a

competência e a descrição dessas unidades administrativas serão fixadas no estatuto

da Uemg, a ser aprovado por meio de decreto do Governador do Estado. Quanto à

estrutura complementar dos câmpus regionais da autarquia, o assunto deve ser

tratado em decreto do Chefe do Executivo, observadas as restrições determinadas na

lei que disciplina a instituição. Ainda que a competência formal seja atribuída

legalmente ao Governador do Estado, cabe à autarquia decidir previamente pela

adoção de estrutura complementar que melhor atenda às suas necessidades e

sugerir ao titular do poder regulamentar a implementação das medidas

administrativas pertinentes.

O art. 66, III, “e”, da Carta mineira prevê a competência privativa do Chefe do

Executivo para criar, estruturar e extinguir Secretaria de Estado, órgão autônomo e

entidade da administração indireta, o que abrange as autarquias, as fundações

públicas e as empresas estatais, que são formas de descentralização administrativa.

Assim, a estruturação de determinada entidade compreende a criação, a

transformação e a extinção de órgãos e unidades administrativas, bem como a

fixação de competências. Se se tratar de órgão subordinado diretamente ao

Governador do Estado ou de entidade vinculada juridicamente a Secretaria de

Estado, tal fato exclui a competência desta Casa para a deflagração do processo

legislativo.

Não obstante os vícios jurídicos apontados ao longo desta peça opinativa, cabe

ressaltar que o Executivo tem interesse na disciplina da matéria, razão pela qual

encaminhou a esta Casa sugestão de substitutivo, que dispõe sobre o programa

especial de apoio às fundações associadas à Uemg, nos termos do art. 129 do ADCT

da Carta mineira. O mencionado substitutivo preserva a autonomia da Uemg e das

fundações educacionais - e não poderia ser diferente - e prevê que tais instituições

serão beneficiadas por programas especiais de desenvolvimento de atividades

acadêmicas (concessão de bolsas de estudo e de auxílio financeiro para estudos e

pesquisas científicas e projetos de extensão), nos termos da Lei Orçamentária Anual.
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O substitutivo de que se cogita cria, ainda, na estrutura da Uemg, a Assessoria de

Relações Regionais, cujas atribuições serão estabelecidas no estatuto da

Universidade, o qual será aprovado mediante decreto do Governador do Estado.

Diante da nova disciplina jurídica proposta pelo Executivo, ao qual a Uemg se

encontra legalmente vinculada, apresentamos o Substitutivo nº 1, na conclusão deste

parecer.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.229/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o programa especial de apoio às fundações associadas à

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e as fundações

associadas nos termos do art. 129 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado manterão programas de cooperação

mútua com vistas ao desenvolvimento do ensino superior no Estado de Minas Gerais,

mantida a autonomia administrativa, financeira, patrimonial e acadêmico-pedagógica

da Uemg e das fundações.

§ 1º - São instituições associadas à Uemg:

I - Fundação de Ensino Superior de Divinópolis;

II - Fundação de Ensino Superior de Passos;

III - Fundação de Ensino Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina;

IV - Fundação Educacional de Campanha da Princesa, do Município de Campanha;

V - Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola;

VI - Fundação Educacional de Ituiutaba.

§ 2º - Outras fundações educacionais de ensino superior poderão associar-se à

Uemg, mediante decreto do Governador do Estado, nos termos do § 1º do art. 129 do

ADCT.
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Art. 2º - As fundações educacionais associadas e a Uemg serão beneficiadas por

programas especiais de desenvolvimento de atividades acadêmicas, nos termos da

lei orçamentária anual.

Parágrafo único - Para o desenvolvimento de Programas Especiais, a que se refere

o “caput” deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas, sem prejuízo de outras

que se fizerem necessárias:

I - concessão de auxílio financeiro, por meio de bolsas de estudo, a alunos carentes

matriculados e com frequência regular em cursos de graduação reconhecidos e

regularmente oferecidos, conforme normas do Sistema de Educação competente;

II - concessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de estudos e pesquisas

de natureza científica e de projetos de extensão, desde que vinculados a cursos

reconhecidos e regularmente oferecidos, conforme normas do Sistema de Educação

competente.

Art. 3º - Fica acrescida ao inciso IV do art. 3º da Lei Delegada nº 91, de 29 de

janeiro de 2003, a seguinte alínea “d”:

“Art. 3º - (...)

IV - (...)

d) Assessoria de Relações Regionais”.

Art. 4º - As fundações associadas poderão participar do conselho universitário da

Uemg, na forma do estatuto e do regimento geral.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Délio Malheiros - Chico Uejo - Gilberto

Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.249/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe “estabelece

obrigação para a venda de passagens de transporte coletivo intermunicipal”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/4/2009, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras
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Públicas.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende estabelecer a obrigação de que as

concessionárias de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de

passageiros possam receber pagamento por meio de cartões de crédito e de débito

como forma de pagamento das passagens. Para tanto, o projeto prevê que os editais

de licitação de delegação do referido serviço público deverão estabelecer tal

obrigação a ser prevista nos futuros contratos de concessão.

O serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é

uma atividade de competência do Estado, que poderá exercê-la diretamente, por

meio de seus próprios órgãos, ou mediante contrato de concessão, conforme

prescreve o art. 10, IX, da Carta mineira. Quanto à prestação dos serviços públicos,

nos termos do art. 175 da Constituição Federal, “incumbe ao Poder Público, na forma

da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de

licitação, a prestação de serviços públicos”. Feita a licitação, estabelece-se entre o

poder público e o concessionário do serviço uma relação contratual que será

formalizada por meio do contrato. A concessão de serviço público é uma categoria de

contrato administrativo e, nessa condição, o poder público participa da relação

jurídica com supremacia de poder, em face do concessionário, razão pela qual o

Estado goza de um conjunto de poderes especiais com vistas à satisfação do

interesse público.

Dessa forma, ao proceder à concessão do serviço, pode o Estado estabelecer, no

edital de licitação ou no contrato a ser firmado com o concessionário, obrigações que

devem ser observadas na prestação do serviço público. Tais normas, segundo o

ensinamento da administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, devem obedecer ao

princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a garantir que o

contratado tenha assegurada a percepção de remuneração que lhe permita executar

suas obrigações e manter, durante toda a execução do contrato, a relação custo-
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benefício estabelecida no momento do sua celebração (“Parcerias na Administração

Pública”, São Paulo, Editora Atlas, 4ª ed, pág. 77).

Cumpre observar que o transporte intermunicipal de passageiros constitui serviço

de essencial importância para o cidadão, devendo ser prestado de forma eficiente e

adequada às necessidades dos usuários. A Constituição Estadual, ao dispor sobre os

serviços públicos, prevê, em seu art. 40, que incumbe ao Estado e ao particular

delegado assegurar a sua efetividade, a continuidade e a segurança na prestação do

serviço, observando-se os direitos dos usuários. Prevê, ainda, o § 2º do referido

artigo que a lei disporá sobre as obrigações de o concessionário e o permissionário

manterem o serviço adequado. Não resta dúvida de que o pagamento com cartão de

débito ou de crédito já foi incorporado no dia a dia do cidadão, de forma que já é

aceito pelos mais diversificados tipos de comércio. Ademais, representa significativa

função econômica, principalmente pelo fato de evitar a circulação efetiva do dinheiro.

Neste ínterim, é imperioso observar que a amplitude das formas de pagamento das

passagens contribui para uma prestação mais abrangente, portanto mais eficaz, do

serviço de transporte de passageiros, na medida em que proporciona maior acesso

aos seus usuários.

Quanto à iniciativa parlamentar para apresentar projeto de lei dispondo sobre

contratação administrativa, entendemos ser ela possível, uma vez que não há

restrição a essa iniciativa no texto constitucional. Ademais, por tratar o projeto de

obrigações a serem previstas nos futuros contratos não há que se falar em aumento

de despesa para o Estado nem para o particular, pois a obrigação será estabelecida

em momento futuro, no qual se poderá estabelecer o equilíbrio econômico do

contrato. Nesse aspecto, é de ressaltar que existe grande polêmica na doutrina e na

jurisprudência com relação à edição de lei que proponha alterações de contratos em

vigor. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.733, o Supremo Tribunal

Federal -STF- declarou a inconstitucionalidade de uma norma sob o argumento de

que a iniciativa parlamentar estava afetando o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos celebrados pela administração, solapando, assim, o princípio da harmonia

entre os Poderes (relator: Ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005). Já no

julgamento da ADI nº 3.225-9, o STF condicionou a interferência de lei na execução
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dos contratos administrativos à indicação da correspondente fonte de custeio (relator:

Ministro César Peluso, julgamento em 17/9/2007).

Vale ainda citar, por ser oportuno, o voto proferido pela Ministra Carmen Lúcia, na

ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a que

considerou constitucional uma lei estadual que concedeu passe livre às pessoas

portadoras de deficiência física. Ao enfrentar a questão referente à intervenção do

Estado na ordem econômica, a Ministra destacou: “O empresário que constitui uma

empresa voltada à prestação de serviço público de transporte coletivo ampara-se no

princípio constitucional da livre iniciativa para constituir a sua empresa, não dispõe de

ampla liberdade para a prestação daquele serviço; porque ele é concessionário ou

permissionário de um serviço público. E quanto a esse nem ao menos o Poder

Público tem liberdade. Presta-o porque tem de, não porque assim quer ou assim

decide. A decisão sobre esse serviço e a sua qualidade de serviço público está na

Constituição (art. 21, inciso XII, “e”). E acrescenta: “Se sobrevier desequilíbrio da

equação econômico-financeira do contrato, a matéria será objeto de ilegalidade, a se

provar em caso específico, nada tendo a prevalecer em relação à validade ou à

invalidade constitucional da lei em pauta”.

Assim, concluímos que, pela ótica da constitucionalidade, é possível a edição de lei

que estabeleça obrigações para futuras contratações do Estado, pois, ao conceder o

serviço, é possível que o poder público estabeleça mecanismos de compensação

financeira com o concessionário do serviço, assegurando o equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos e o interesse público.

Conclusão

Pelas razões expostas concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.249/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.303/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº
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12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação

de serviço público, em conformidade com o disposto no § 4º do art. 40 da

Constituição do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/5/2009, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende ampliar o direito dos usuários de serviços

púbicos previstos na Lei nº 12.628, de 2007, que disciplina as reclamações relativas à

prestação de serviços públicos no Estado. Nos termos do art. 1º da lei, é assegurado

ao usuário o direito de apresentar a órgão ou entidade da administração pública ou a

particular delegado reclamações relativas ao serviço prestado. A proposição pretende

incluir nesse dispositivo a possibilidade de que o usuário apresente também

sugestões relativas ao serviço.

De forma a conferir efetividade ao direito previsto no art. 1º da referida lei, propõe-

se, também, a inclusão de dispositivo que determina que deverão ser afixados

cartazes, em local visível e próximo aos guichês de atendimento, contendo o número

do telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública

ou de particular delegado e da Ouvidoria-Geral do Estado, para o recebimento de

reclamações e de sugestões. Para tanto, propõe-se nova redação ao art. 1º da lei e o

acréscimo do art. 2º-A. Nesse sentido, vale ressaltar que dispositivos semelhantes

constam em diversas leis vigentes no País. Exemplo disso é a Lei nº 11.823, de

6/6/95, que determina que os fornecedores de produtos e serviços no Estado estão

obrigados a afixar, nas dependências de seus estabelecimentos, os telefones dos

órgãos públicos de defesa do consumidor. De forma semelhante, o projeto determina

a afixação dos números dos telefones dos órgãos e das entidades prestadoras do

serviço público.

A Lei nº 12.628, de 2007, que o projeto de lei em exame pretende alterar,

regulamenta o § 4º do art. 40 da Constituição mineira, que remete à lei ordinária o
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disciplinamento das questões relativas às reclamações acerca da prestação de

serviço público. Em face do referido dispositivo constitucional, a matéria deve ser

objeto de lei formal, a ser apreciada por esta Casa Legislativa.

Diga-se, ainda, que a proteção e a defesa do consumidor se encontram

constitucionalmente asseguradas, e, na seara infraconstitucional, estão garantidas na

Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do

Consumidor e que coloca na condição de fornecedor todo órgão ou entidade

empreendedora de atividade pública.

Quanto aos aspectos jurídicos, informamos que inexiste vício no tocante à iniciativa

parlamentar, uma vez que a matéria não se encontra entre aquelas citadas no art. 66

da Carta mineira. Ademais, compete ao Estado, nos termos do referido art. 40 da

Constituição Estadual, a regulamentação dos serviços públicos de sua

responsabilidade. Por tratar-se de norma afeta também ao direito do consumidor, não

é muito lembrar que o inciso VIII do art. 24 da Constituição Federal prevê a legislação

de responsabilidade por dano ao consumidor como concorrente entre a União, os

Estados e o Distrito Federal.

Conclusão

Pelas razões expostas concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.303/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Ademir Lucas - Chico Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.321/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.067/2000, “dispõe sobre as condições e a

efetivação do trabalho dos sentenciados do sistema prisional do Estado de Minas

Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/5/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado
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com o art. 102 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, inicialmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em exame determina, no art. 1º, que “o Poder Executivo destinará

estruturas físicas e incentivará parcerias com entidades privadas para a efetivação da

atividade laboral por parte dos sentenciados do sistema prisional do Estado” e que,

para a determinação da atividade e da remuneração, serão considerados o nível de

instrução do sentenciado, sua formação profissional, aptidão e capacidade individual.

O projeto estabelece, também, que os bens ou os produtos do trabalho prisional

serão adquiridos pelos órgãos das administrações direta e indireta do Estado,

prioritariamente, na forma da legislação que rege a matéria.

Ainda segundo a proposição, o trabalho do preso será remunerado, não podendo a

remuneração líquida ser inferior a um salário mínimo.

Por fim, o projeto institui outras regras para a efetivação da remuneração e

determina que o Executivo disponibilizará cursos profissionalizantes nas unidades do

sistema prisional do Estado.

Da análise do projeto, pode-se constatar que seus dispositivos cuidam de tema

afeto ao direito penitenciário, previsto como de competência legislativa concorrente

da União, dos Estados e do Distrito Federal, consoante dispõe o art. 24, I, da

Constituição da República. A esse respeito, cabe destacar que, no âmbito da

legislação concorrente, a competência da União se limitará ao estabelecimento de

normas gerais, o que, consequentemente, não exclui a competência suplementar dos

Estados.

Com efeito, o sistema de repartição de competências adotado pela Constituição da

República prevê, além das privativas e das comuns, a modalidade de competência

concorrente, segundo a qual à União é atribuída a edição de normas gerais e aos

Estados compete a suplementação daquelas, de acordo com suas peculiariedades.

Essa suplementação, contudo, deve se ater às diretrizes já traçadas pela União, sob

pena de os Estados editarem normas inconstitucionais.

Esclarecido esse ponto, é importante abordar outra questão, que frequentemente
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gera confusão.

Consoante dispõe o art. 22, I, da Constituição da República, a competência para

legislar sobre direito do trabalho é privativa da União. Dessa forma, matérias afetas

às relações de trabalho não podem ser disciplinadas pelos Estados. Nesse tocante, o

direito do trabalho pode até dar espaço, como já deu, para a aplicação do parágrafo

único do referido art. 22. É o caso do piso salarial regional, que foi objeto de lei

complementar; entretanto, há que se respeitar a forma prevista no Texto

Constitucional, em que somente lei complementar poderá autorizar os Estados a

legislar sobre questões específicas, previstas no artigo.

Assim, à primeira vista, poderia parecer que admitir a disciplina relativa à prestação

de serviços pelos sentenciados por parte do Estado significaria admitir que este ente

da Federação pudesse reger direito do trabalho, o que é inadmissível, sobretudo

tendo em vista que esta Comissão exerce verdadeiro papel profilático no que diz

respeito à fixação das competências.

Ocorre que o trabalho do preso está fora do direito do trabalho. É o que estabelece

o § 2o do art. 28 da Lei Federal no 7.210, de 1984, também conhecida como Lei de

Execução Penal – LEP –, quando dispõe que “o trabalho do preso não será sujeito ao

regime da Consolidação das Leis do Trabalho”. Nesse ponto, em que pese ao fato de

a LEP ter sido promulgada antes da edição da Constituição da República de 1988,

doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que ela foi recepcionada na nova

ordem constitucional, inclusive o que se refere ao trabalho do presidiário.

Justifica-se tal exclusão pelo fato de o trabalho do preso não corresponder a uma

prestação de serviços como manifestação de um trabalho livre, o que,

necessariamente, conduziria à sua inclusão no ordenamento trabalhista, mas uma

atividade laborativa obrigatória, instituída com caráter de dever social e condição de

dignidade humana, com o escopo de atender ao conteúdo educativo e produtivo do

processo de ressocialização.

Não há nenhum dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – que

regule o trabalho do preso, sendo, assim, de vínculo administrativo. Isso afasta o

reconhecimento de vínculo empregatício, ainda que presentes os elementos do

contrato de trabalho como pessoalidade, não eventualidade, subordinação e



____________________________________________________________________________
971

onerosidade.

Dessa forma, trata-se de matéria relativa a direito penitenciário, razão pela qual

encontra-se disciplinada exatamente na LEP.

As principais normas jurídicas atinentes ao trabalho do preso encontram-se,

primeiramente, na Parte Geral do Código Penal, nos arts. 34, 35, 39 e 83, inciso III, e

na LEP, nos arts. 28, 29, 31 a 37, 39, inciso V, 41, incisos II a VI e parágrafo único,

44, 50, incisos IV e VI, 55, 83, “caput”, 114, inciso I e parágrafo único, 126 a 130, 138

e 200.

Além dessas, outras normas também fazem menção ao trabalho do preso. São elas

a Lei Federal no 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, no

art. 112, § 2o; o Decreto-Lei no 3.688, de 1941 – Lei das Contravenções Penais –, nos

arts. 6o, § 2o e 15; a Lei Complementar Federal no 79, de 1994, que criou o Fundo

Penitenciário Nacional – Funpen –, especialmente o art. 3o; o Decreto no 1.093, de

1994, que regulamenta o Funpen, notadamente o art. 2o; o Decreto no 4.229, de 2002,

que dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH, no Anexo 1 –

Propostas de Ações Governamentais, Propostas Gerais nos 78 e 91; e a Lei Federal

no 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública, especialmente no art. 24, XIII.

Nesse passo, não podemos nos esquecer, obviamente, da Constituição da

República, que é a base de todo o ordenamento jurídico. Em seu art. 1o, o Texto

Constitucional já estabelece que são fundamentos da República Federativa do Brasil,

entre outros, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. No art.

3o, dispõe que constitui objetivo fundamental da República a redução das

desigualdades sociais, mencionando o trabalho, no art. 6o, como um dos direitos

sociais. Note-se, pois, que, entre os direitos sociais perseguidos pelo Estado

Democrático de Direito, se encontra o trabalho. Assim, a atuação do Estado deve

buscar a efetividade de seu exercício.

Mais adiante, a Constituição estabelece, no art. 170, que a ordem econômica está

fundada na valorização do trabalho humano, tendo por fim assegurar a todos

existência digna, observada, entre outros, a redução das desigualdades regionais e

sociais. No art. 193, determina que a ordem social tem como base o primado do
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trabalho. Com efeito, o trabalho humano é elemento garantidor da dignidade da

pessoa, representando significativo vetor interpretativo, que conforma e inspira o

ordenamento constitucional vigente e traduz um dos fundamentos em que se assenta

a ordem republicana e democrática.

A LEP traz um capítulo inteiro sobre o trabalho do preso, o qual é obrigatório, na

medida de sua aptidão e capacidade. Assim, estabelece que o trabalho do

condenado terá finalidade educativa e produtiva, aplicando-se à organização e aos

métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. O trabalho do

preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a três

quartos do salário mínimo, sendo que o produto de sua remuneração deverá ser

destinado à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados

judicialmente e não reparados por outros meios, à assistência à família, a pequenas

despesas pessoais e ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a sua

manutenção, em proporção a ser fixada e sem prejuízo das outras destinações

previstas. A quantia restante será depositada para a constituição do pecúlio, em

caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em

liberdade. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão

remuneradas.

Determina, ainda, a LEP que, na atribuição do trabalho ao preso, deverão ser

consideradas a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras, bem como

as oportunidades oferecidas pelo mercado. A jornada normal de trabalho não será

inferior a seis nem superior a oito horas, com descanso aos domingos e feriados, em

regra, sendo que poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos

designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento

penal.

O § 2o do art. 34 da LEP, acrescentado pela Lei no 10.792, de 2003, estabelece que

os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa

privada, para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos

presídios.

O art. 35 da LEP, por sua vez, determina que os órgãos da administração direta ou

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adquiram, com
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dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre

que não for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares.

No que toca ao trabalho externo, o art. 36 da LEP dispõe que será admitido para os

presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas realizados por

órgãos da administração direta ou indireta ou por entidades privadas, desde que

tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, sendo que o limite

máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. A

prestação de trabalho externo deverá ser autorizada pela direção do estabelecimento

e dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo

de um sexto da pena.

Sobre essa matéria, a Lei no 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e

contratos da administração pública, determina, ainda, em seu art. 24, XIII, com a

redação dada pela Lei no 8.883, de 1994, que é dispensável a licitação na

contratação de instituição dedicada à recuperação social do preso.

Com relação à assistência educacional, a LEP destina uma seção inteira para tratar

dessa matéria.

No uso de sua competência concorrente suplementar em matéria de execução

penal, o legislador estadual, em 25/1/1994, editou a Lei no 11.404, que dispõe sobre a

execução penal no Estado, destinando uma seção específica para cuidar do trabalho

do sentenciado.

Nos termos da legislação estadual, o trabalho é obrigatório para o sentenciado,

sendo estabelecido segundo critérios pedagógicos e psicotécnicos, levando-se em

conta as exigências do tratamento, buscando aperfeiçoar as aptidões e a capacidade

individual do sentenciado, de forma a capacitá-lo para o desempenho de suas

responsabilidades sociais. O trabalho será exercido de acordo com os métodos

empregados nas escolas de formação profissional do meio livre.

Ainda de acordo com a lei de execução penal estadual, com a redação dada pela

Lei no 16.940, de 2007, na contratação de obras e serviços pela administração

pública direta ou indireta do Estado, serão reservados para sentenciados até 5% do

total das vagas existentes, sendo dada preferência aos sentenciados que cumpram

pena na localidade em que se desenvolva a atividade contratada e que apresentem
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melhores indicadores em relação à aptidão, à habilitação, à experiência, à disciplina,

à responsabilidade e ao grau de periculosidade, apurados pelo poder público e

registrados em cadastro próprio. A jornada diária de trabalho não poderá exceder oito

horas.

Estabelece, ainda, a norma que a classificação para o trabalho atenderá às

capacidades física e intelectual e à aptidão profissional do sentenciado, visando à sua

ressocialização e formação profissional. No que toca à remuneração, quando não for

fixada pelo órgão competente, será estabelecida pela Comissão Técnica de

Classificação. Contudo, para o trabalho interno, a remuneração não pode ser fixada

em quantia inferior a três quartos do salário mínimo. Com relação ao sentenciado que

tiver concluído curso de formação profissional, bem como o que tiver bom

comportamento e progresso na recuperação, a remuneração será acrescida de um

quarto do seu valor.

Determina, ainda, a norma que, nas licitações para obras de construção, reforma,

ampliação e manutenção de estabelecimento prisional, a proposta de aproveitamento,

mediante contrato, de mão de obra de presos poderá ser considerada como fator de

pontuação, a critério da administração.

Quanto à disponibilização, pelo Estado, de cursos profissionalizantes nas

penitenciárias, o art. 25 da Lei Estadual nº 11.404, de 1994, determina que “serão

organizados, nas penitenciárias, cursos de formação cultural e profissional, que se

coordenarão com o sistema de instrução pública”. O art. 29 dispõe que “dar-se-á

especial atenção à instrução primária, à preparação profissional e à formação do

caráter do jovem adulto”, e o art. 30, que “os sentenciados trabalharão em oficina de

aprendizagem industrial e artesanato rural ou em serviço agrícola do

estabelecimento, conforme suas preferências, origem urbana ou rural, aptidão física,

habilidade manual, inteligência e nível de escolaridade”. Por fim, o art. 35 da mesma

lei prevê que “ao sentenciado será fornecido diploma ou certificado de conclusão de

curso, que não mencionará sua condição de sentenciado”.

Percebe-se, portanto, que a matéria objeto da proposição já se encontra

exaustivamente regulada pelos legisladores federal e estadual. Assim, apesar de ser

meritório, o projeto em exame se mostra totalmente inócuo, tendo em vista a farta
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legislação que existe sobre a matéria, legislação, frise-se, de boa qualidade, embora

de pouca aplicação. De fato, apesar de o trabalho ser obrigatório nas penitenciárias,

muitos sentenciados não trabalham, muitas vezes por falta de oportunidade. Tal

problema, entretanto, não se resolve editando-se mais uma lei sobre a matéria, e sim

por meio de ações políticas.

Contudo, entendemos que cabe à legislação estadual a determinação dos

parâmetros para a fixação da remuneração do preso, respeitados os limites

estabelecidos pela LEP. Dessa forma, pode o legislador estadual fixar a remuneração

mínima a ser atribuída ao preso, no âmbito do Estado, desde que seja superior a três

quartos do salário mínimo. Ressalte-se que tal conclusão baseia-se apenas na

análise jurídica, constitucional e legal da matéria, a qual compete a esta Comissão. É,

portanto, fundamental que a Comissão de Direitos Humanos faça uma análise

criteriosa da conveniência e da oportunidade dessa medida e que a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária opine sobre ela, tendo em vista o seu

impacto financeiro.

Dessa forma, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo no 1, com o

objetivo de introduzir a referida alteração na Lei no 11.404, de 1994. Propomos

também a alteração do art. 52 da mencionada lei, para que não haja dúvida quanto a

sua interpretação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.321/2009 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei no 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução

penal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o – Os §§ 1o e 2o do art. 51 da Lei no 11.404, de 25 de janeiro de 1994,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 51 – (...)

§ 1o – A remuneração será fixada em quantia não inferior a um salário mínimo.

§ 2o – A remuneração do sentenciado que tiver concluído curso de formação
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profissional, bem como a do que tiver bom comportamento e progresso na sua

recuperação, poderá ser acrescida de um quarto do seu valor.”.

Art. 2o – O art. 52 da Lei no 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 52 – A prestação de serviço pelo sentenciado será de cunho exclusivamente

pedagógico, para sua reintegração na sociedade, não implicando vínculo

empregatício.”.

Art. 3o – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

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

Malheiros.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.367/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 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”.

Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua

constitucionalidade, legalidade e juridicidade com as Emendas n° 1, 2 e 3, que

apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com as

Emendas n° 1, 2 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emenda n° 4 e 5,

que apresentou.

A esta Comissão cabe, então, analisar a matéria, com fulcro nos arts. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela visa à criação de três cargos de Piloto de Helicóptero no Quadro

Geral de Cargos de Provimento em Comissão da Administração Direta do Poder

Executivo. De acordo com a justificação apresentada pelo Governador do Estado, a

criação dos cargos se faz necessária para assegurar a utilização de helicóptero que

foi adquirido e será recebido pelo Estado neste ano.
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Além da criação dos cargos, 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, e conceder gratificação especial devida ao ocupante de

cargo de provimento em comissão de Comandante de Avião a Jato, ao servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo de Comandante de Aeronave do Gabinete

Militar do Governador, enquanto exercer a função de piloto de avião a jato.

As três emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça

adequaram a proposição à melhor técnica legislativa. Já a Emenda n° 4, ensejada por

proposta do Governador do Estado, encaminhada na Mensagem n° 378, de 2009, e

acolhida pela Comissão de Administração Pública, que a entendeu meritória, insere

na proposição a previsão de pagamentos de honorários aos servidores participantes

do processo de habilitação de condutores do Detran-MG.

Com relação ao exame dos aspectos financeiro-orçamentários que envolvem a

proposição, devemos salientar que a Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000,

conhecida como 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 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 com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Em relação às disposições acerca dos cargos de Piloto de Helicóptero, bem como

às despesas dele decorrentes, conforme a proposição, foi encaminhado com a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão um cálculo

de repercussão financeira anual. O valor, de R$567.272,00, está em conformidade

com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à Emenda n° 4, conforme relatório de

impacto financeiro encaminhado, há um impacto financeiro anual de

R$13.781.451,44. Trata-se de valor superestimado, uma vez que o impacto é variável

conforme o número de exames realizados por mês, e a Secretaria considerou para
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efeitos de cálculo o valor máximo de honorários mensais. Esta emenda, entretanto,

traz um erro material, que corrigimos no Substitutivo nº 1, para adequá-la à melhor

técnica legislativa, tornando sua redação mais clara.

Considerando a Emenda supracitada, o impacto financeiro anual da proposição

corresponde tão-somente a 0,049985% da Receita Corrente Líquida – RCL – do

período de maio de 2008 a abril de 2009, conforme o Relatório de Gestão Fiscal

relativo ao 1° quadrimestre do exercício de 2009 ¹. 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.

A Emenda n° 5, também, fruto de proposta de emenda apresentada pelo

Governador do Estado por meio da Mensagem nº 382/2009, cria na estrutura

orgânica básica da Universidade do Estado de Minas Gerais a Assessoria de

Relações Regionais, além de criar dez unidades de DAI-unitário destinadas à referida

Universidade, elevando de forma insignificante o impacto financeiro do projeto.

Com o objetivo de clarear a forma de adoção de medidas que beneficiam as

fundações associadas no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas e visando

a melhor técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.367/2009, no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado, pela rejeição da Emendas

n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça e das Emendas nºs 4 e 5, da

Comissão de Administração Pública.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 5.

SUBSTITUTIVO N° 1

Cria cargos de natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão da administração direta do Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão da

administração direta do Poder Executivo, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº
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174, de 26 de janeiro de 2007, três cargos de Piloto de Helicóptero, Código EX-35,

passando a ser de oito cargos o quantitativo constante no Anexo VIII da Lei Delegada

nº 174, de 2007.

Parágrafo único - A lotação, a identificação e a forma de recrutamento dos cargos

criados no “caput” serão definidas em decreto.

Art. 2º - O Poder Executivo fica autorizado a arcar com as despesas necessárias

para a renovação da habilitação de piloto de aeronave, por meio de processo de

ressarcimento.

Art. 3º - O servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Comandante de

Aeronave do Gabinete Militar do Governador, Código 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.

Art. 4º - 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. 5º - 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)”.

Art. 6º - A Lei nº 15.962, de 30 de dezembro de 2005, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A - Serão devidos honorários, nos termos do inciso VI do art. 118 da Lei nº

869, de 5 de julho de 1952, ao servidor efetivo que, em caráter eventual, exercer a

função de auxiliar ou membro de banca examinadora, em processo de habilitação,

controle e reabilitação do condutor de veículo automotor, de competência do

Departamento de Trânsito de Minas Gerais –Detran-MG –, na forma definida em

regulamento e observado o seguinte:
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I - os honorários serão calculados em horas, observado o limite máximo de

sessenta horas mensais;

II - o valor da hora trabalhada será de até 1,5% (um vírgula cinco por cento) do

vencimento básico do Agente de Polícia, nível I, grau A, previsto nesta lei, conforme a

função desempenhada na banca examinadora.

§ 1º - Os honorários de que trata este artigo somente serão devidos se as

atividades referidas no ‘caput’ forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo

de que o servidor for titular, admitindo-se compensação de carga horária quando as

atividades forem desempenhadas durante a jornada de trabalho.

§ 2º - Os valores recebidos, nos termos deste artigo não se incorporarão à

remuneração do servidor para nenhum efeito e não poderão ser utilizados como base

de cálculo para quaisquer vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos de

aposentadoria e pensões.

§ 3º - Os critérios para a instalação de bancas examinadoras de exame de direção

de competência do Detran-MG serão definidos em regulamento.”.

Art. 7º - Fica criada na estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de

Minas Gerais - Uemg – a Assessoria de Relações Regionais, com as seguintes

competências básicas:

I - articular-se com as fundações associadas à Uemg, garantindo-lhes interlocução

com a Reitoria, Pró-Reitorias e órgãos colegiados de deliberação superior;

II - assistir as fundações associadas à Uemg na implementação de programas de

cooperação e prestar-lhes apoio técnico;

III - encaminhar à Pró-Reitoria competente e manifestar-se previamente em

quaisquer demandas que envolvam matéria de interesse das fundações associadas e

das unidades da Uemg localizadas no interior do Estado;

IV - subsidiar a direção superior e as unidades de coordenação e execução na

avaliação do atendimento às vocações regionais nos processos de expansão das

atividades da Uemg, nos termos do § 3º do art. 199, da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Estatuto da Uemg poderá prever competências

complementares para a Assessoria de Relações Regionais.

Art. 8º - Fica acrescentada a seguinte alínea "d" ao inciso IV do art. 3º da Lei
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Delegada nº 91, de 29 de janeiro de 2003:

"d) Assessoria de Relações Regionais;".

Art. 9º - Ficam criadas 10 (dez) unidades de DAI-unitário, de que trata a Lei

Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, destinadas à Uemg.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o ‘caput’, o quantitativo de DAI-unitário da

Uemg, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a

ser de 592,00 (quinhentas e noventa e duas) unidades.

§ 2º - Em decorrência da criação de que trata o ‘caput’, o item V.16.2 do Anexo V

da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos criados em decorrência do disposto no ‘caput’ e as

respectivas formas de recrutamento serão estabelecidas em decreto, observado o

disposto no art. 6º da Lei Delegada nº 175, de 2007.

Art. 10 - A Uemg e as fundações associadas nos termos do art. 129 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição do Estado

manterão programas de cooperação mútua com vistas ao desenvolvimento do ensino

superior no Estado de Minas Gerais, mantida a autonomia administrativa, financeira,

patrimonial e acadêmico-pedagógica da Uemg e das fundações.

§ 1º - São instituições associadas à Uemg:

I - Fundação de Ensino Superior de Divinópolis;

II - Fundação de Ensino Superior de Passos;

III - Fundação de Ensino Superior do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina;

IV - Fundação Educacional de Campanha da Princesa, do Município de Campanha;

V - Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola;

VI - Fundação Educacional de Ituiutaba.

§ 2º - Outras fundações educacionais de ensino superior poderão associar-se à

Uemg, mediante decreto do Governador do Estado, nos termos do § 1º do art. 129 do

ADCT.

§ 3º - As fundações associadas poderão participar do conselho universitário da

Uemg, na forma do estatuto e do regimento geral.

§ 4º - A fundações associadas poderão utilizar a logomarca da Uemg, nos termos
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do regulamento.

§ 5º - Os diplomas expedidos pelas fundações associadas serão assinados em

conjunto com a Uemg.

§ 6º - A Uemg firmará parcerias com as fundações associadas visando a adoção do

sistema de ensino a distância.

Art. 11 - A Uemg e suas fundações educacionais associadas serão beneficiadas por

programas especiais de desenvolvimento de atividades acadêmicas, nos termos da

Lei Orçamentária Anual.

§ 1º - Para o desenvolvimento de Programas Especiais, a que se refere o “caput”,

serão adotadas as seguintes medidas, sem prejuízo de outras que se fizerem

necessárias:

I - concessão de auxílio financeiro, por meio de bolsas de estudo, a alunos carentes

matriculados e com frequência regular em cursos de graduação reconhecidos e

regularmente oferecidos, conforme normas do Sistema de Educação competente;

II - concessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de estudos e pesquisas

de natureza científica e de projetos de extensão, desde que vinculados a cursos

reconhecidos e regularmente oferecidos, conforme normas do Sistema de Educação

competente.

Art. 12 - 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.

ANEXO I

(a que se refere o § 2º do art. da Lei nº , de de de 2009)

‘ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11,16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções Gratificadas

Específicas Criadas e Extintas e Sua Correlação

V.16.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção

e Assessoramento

* - A tabela contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão do grupo

de direção e assessoramento foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11.7.2009.
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http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/gestaofiscal/ano2009/1quadri

mestre2009.pdf

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Gláucia Brandão - João

Leite - Wander Borges.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.404/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe “institui o registro

do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/6/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para receber parecer, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos, inicialmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende instituir o registro do Patrimônio Vivo do Estado,

a ser feito em livro próprio, pelo órgão competente da Secretaria de Estado de

Cultura.

Para tanto, define que se considera Patrimônio Vivo a pessoa natural ou o grupo de

pessoas naturais dotado ou não de personalidade jurídica que detenha

conhecimentos, práticas ou técnicas que contribuam para a preservação da memória

e da pluralidade artístico-culturais mineiras.

De acordo com o projeto, tal registro tem por finalidade a proteção das expressões

culturais responsáveis pelo pluralismo da cultura mineira; a preservação dos bens

materiais e imateriais do patrimônio cultural mineiro; o estímulo à produção e à

difusão de bens culturais formadores e informadores do conhecimento, da cultura e

da memória do povo mineiro e a promoção das referências culturais de comunidades

tradicionais do Estado.

Considera-se habilitada ao registro do Patrimônio Vivo, nos termos do projeto, a

pessoa natural que for brasileira e residente no Estado há mais de 20 anos, contados
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da data do pedido de inscrição, e que comprovar participação há, pelo menos, 20

anos nas atividades culturais que justifiquem a indicação ao registro. Quanto ao

grupo, considera-se habilitado o que 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, e que comprovar o desenvolvimento, há pelo menos 20 anos, de atividades

culturais que justifiquem a indicação para o registro.

Determina, ainda, a proposição que são aptos a pleitear a instauração do registro a

Secretaria de Estado de Cultura, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artístico - Iepha -, o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - Conep -, a

Assembleia Legislativa do Estado, os Municípios, bem como 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. O pedido será apreciado no prazo e na forma

estabelecidos em regulamento.

A pessoa natural ou o grupo que obtiver o registro, na forma do projeto, terá direito

ao uso do título de Patrimônio Vivo do Estado e à atribuição de pontuação específica,

conforme edital, na análise de projetos por ele apresentados nos programas

estaduais de fomento e incentivo à cultura, desde que relacionados à atividade

cultural que tenha justificado o registro. À pessoa natural que obtiver o registro em

questão, será concedido o título de Mestre da Cultura Mineira.

Por fim, em conformidade com a proposição, as pessoas naturais que obtiverem o

registro poderão solicitar ao órgão competente do Estado meios de incentivo, visando

à manutenção das atividades culturais que tenham justificado o registro, nos termos

das leis estaduais de incentivo à cultura.

Em relação aos aspectos sobre os quais deve esta Comissão manifestar-se,

esclarecemos, de início, que a proteção do patrimônio cultural brasileiro recebe

tratamento pormenorizado na Constituição da República. Em seção destinada a tratar

especificamente da cultura, a Carta Magna, no art. 215, impõe ao Estado o dever de

garantir a todos o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura

nacional, devendo apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações
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culturais.

Determina, por sua vez, no art. 216, que constituem patrimônio cultural brasileiro os

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos

formadores da sociedade brasileira. Passa, em seguida, a fazer enumeração

exemplificativa de alguns bens aos quais se aplica esse conceito. Estabelece ainda,

no § 1o do citado dispositivo, que o poder público, com a colaboração da comunidade,

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários,

registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de

acautelamento e preservação.

Note-se, pois, que, rompendo com a tradição constitucional brasileira, o legislador

constituinte trouxe para o ordenamento jurídico nova conceituação de patrimônio

cultural, na esteira dos conceitos internacionais, abrindo, dessa forma, nova

perspectiva em relação à possibilidade de proteção dos bens que o integram.

Assim esclarece Marcos Paulo de Souza Miranda:

“A primeira observação que nos impõe acerca de tal conceituação diz respeito ao

reconhecimento pela Constituição de que os bens culturais não se resumem àqueles

materializados em objetos físicos (tais como prédios históricos, esculturas, livros

raros, etc.), abrangendo também o chamado patrimônio cultural intangível ou

imaterial, constituído por elementos tais como as tradições, o folclore, os saberes, as

línguas, as festas e manifestações populares, etc., que passaram a receber

expressamente a tutela de nosso ordenamento.

Um outro grande avanço que se verifica é o do abandono dos conceitos de

‘excepcionalidade’ e ‘monumentalidade’ como pressupostos para o reconhecimento

de determinado bem como sendo integrante do patrimônio cultural nacional. De

acordo com a nova ordem constitucional, não se pretende somente a proteção de

monumentos e de coisas de aparência grandiosa. Busca-se a proteção da

diversidade cultural brasileira em todos os seus mais variados aspectos, inclusive dos

valores populares, indígenas e afro-brasileiros” (“Tutela do Patrimônio Cultural

Brasileiro”. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 51).

Ressalte-se, assim, que o marco inicial das políticas públicas que incorporam a
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dimensão imaterial à questão do patrimônio cultural no Brasil são os arts. 215 e 216

da Constituição da República, nos quais a definição de patrimônio cultural é bem mais

abrangente que a adotada nas Cartas anteriores, e o Estado e a sociedade são

apresentados como parceiros na formulação e na implementação das políticas

culturais.

Com relação ao patrimônio cultural imaterial, é bom lembrar que o art. 2o da

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco (2003),

ratificada pelo governo brasileiro e promulgada por meio do Decreto no 5.753, de

12/4/2006, entende por tal patrimônio “as práticas, representações, expressões,

conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares

culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns

casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.

Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente,

de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de

identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à

diversidade cultural e à criatividade humana”.

Como se percebe, a conceituação do patrimônio cultural imaterial no Brasil

encontra-se em sintonia com tal formulação.

Com efeito, o Decreto no 3.551, de 2000, que institui o registro e cria o Programa

Nacional do Patrimônio Imaterial, compreende o patrimônio cultural imaterial brasileiro

como os saberes, os ofícios, as festas, os rituais, as expressões artísticas e lúdicas,

que, integrados à vida dos diferentes grupos sociais, configuram-se como referências

identitárias na visão dos próprios grupos que as praticam.

A Resolução no 1, de 3/8/2006, do Iphan, que complementa o citado Decreto no

3.551, de 2000, opera com uma definição processual do Patrimônio Cultural Imaterial,

entendendo por bem cultural de natureza imaterial “as criações culturais de caráter

dinâmico e processual, fundadas na tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos

de indivíduos como expressão de sua identidade cultural e social”.

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa matéria, a

Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece que é competência
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comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção dos

documentos, das obras e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os

monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal

competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,

cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Em nosso Estado, o Decreto nº 42.505, de 2002, que institui as formas de Registro

de Bens Culturais de Natureza Imaterial ou Intangível que constituem Patrimônio

Cultural de Minas Gerais, dispõe, em seu art. 1º, § 1º, que o registro de um bem

imaterial se dá com a sua inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o

Livro dos Saberes, onde são inscritos os conhecimentos e os modos de fazer

enraizados no cotidiano das comunidades; o Livro das Celebrações, onde são

inscritos os rituais e as festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da

religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas de

Expressão, onde são inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas,

cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares, onde são inscritos mercados, feiras,

santuários, praças e demais espaços nos quais se concentram e se reproduzem

práticas culturais coletivas. Estabelece, ainda, o § 2o do mencionado artigo que

outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de

natureza imaterial que não se enquadrem nos livros anteriormente definidos.

Em conformidade com o art. 9o do referido decreto, o Conselho Curador concederá

o título de Mestre das Artes de Minas Gerais a pessoa cujo desempenho notável e

excepcional, em consagrada trajetória no campo do patrimônio imaterial, seja

notoriamente reconhecido por sua excelência criativa e exemplaridade. Determina o §

1o que, aprovada a proposta, instruída com ampla documentação, o nome do Mestre

das Artes de Minas Gerais será inscrito em seção própria, a ser aberta nos

respectivos Livros de Registros do Patrimônio Imaterial, e o § 2o, que o Iepha criará

medalha e diploma alusivos ao mencionado título, a serem entregues solenemente

pelo Secretário de Estado de Cultura.

Cabe abrir aqui parênteses para esclarecer que o interesse dos Estados brasileiros

em incluir nas políticas públicas de cultura a questão do patrimônio cultural imaterial é
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crescente, o que é bastante positivo, uma vez que contribui para ampliar a ação do

poder público sobre o patrimônio cultural brasileiro, tornando-o mais representativo de

nossa diversidade cultural.

Quanto ao conteúdo e à forma da legislação estadual, há que se notar que o

Decreto no 42.505, de 2002, seguiu o modelo federal, qual seja o Decreto Federal no

3.551, de 2000, o qual efetivamente serviu de base para vários textos normativos

estaduais, com a diferença de que cria a figura do Mestre das Artes, que, até o

momento, não foi atribuída a nenhuma pessoa.

A propósito, é válido destacar que os Estados da Região Nordeste são os que

concentram instrumentos legais e ações de titulação voltados para o reconhecimento

e o apoio a pessoas consideradas importantes portadores de conhecimentos e

técnicas que podem ser entendidos como patrimônio cultural imaterial. Como

mencionado pelo autor do projeto na justificação que o acompanha, a inspiração para

esse tipo de proposta vem da Unesco, com o programa Tesouros Humanos Vivos,

instituído em 1994, o qual, por sua vez, foi inspirado na figura do Tesouro Nacional,

criada pelo Japão no período posterior à Segunda Guerra Mundial. O objetivo desse

tipo de programa consiste no reconhecimento do papel fundamental que essas

pessoas desempenham para manter vivas tradições culturais coletivas e criar

condições para que os conhecimentos e as técnicas de que são detentores sejam

transmitidos às novas gerações. É importante observar que, até o momento, essa

proposta não foi incorporada pelo Iphan, que atua apenas com base no citado

Decreto Federal no 3.551, de 2000, o que denota o pioneirismo dos Estados.

O Estado de Pernambuco foi o primeiro a implantar um sistema de titulação. A esse

respeito, como informa Maria Cecília Londres Fonseca, no documento “Patrimônio

Imaterial no Brasil - Legislação e Políticas Estaduais”, em Pernambuco e nos demais

Estados que adotaram esse sistema, “a contrapartida de transmissão por parte dos

titulados não está sendo cumprida de forma estruturada e sistemática. Como os

titulados já chegam a mais de oitenta pessoas e grupos – segundo os dados

levantados juntos aos estados de Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas – e alguns

recebem auxílio financeiro desde o ano de 2004, o fato de não estarem ainda

inseridos em programas estruturados e sistemáticos de transmissão de
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conhecimentos e técnicas cria, em avaliação preliminar, uma distorção no objetivo

primeiro desse tipo de iniciativa”.

Acrescenta que “a complexidade da burocracia exigida em alguns textos legais para

a aplicação desse instrumento cria um campo fértil para contenciosos de difícil

gestão. A avaliação indica que esse tipo de iniciativa é de complexa aplicação no

Brasil, onde, devido ao modo como aqui se organizou o mundo do trabalho,

especialmente os ofícios e o artesanato, não existem formas enraizadas e

estruturadas de organização desses trabalhadores, como ocorre no Japão e em

vários países europeus que adotaram o programa da UNESCO. Por esse motivo,

existe o risco de que fatores estranhos ao espírito do programa, como interesses

políticos ou predominância de um viés assistencialista, dificultem a realização dos

resultados esperados”. (Brasília: Unesco, Educarte, 2008.)

Além disso, destaca a autora que o fato de se condicionar a titulação, como está

previsto em alguns textos legais estaduais, à carência econômica do candidato

apenas reforça a discutível associação entre cultura popular e situação de

subalternidade socioeconômica, o que pode ter efeitos indesejáveis no sentido de

sugerir que essa situação ateste mais autenticidade à atividade dos produtores de

bens culturais. Contudo, não é esse o caso do projeto em exame.

Por outro lado, a autora ressalta que esse tipo de reconhecimento e de apoio é de

grande relevância como ação de inclusão dos portadores e transmissores de

significativas práticas culturais, especialmente em um país profundamente desigual

nos planos social e econômico, como é o Brasil, desde que a iniciativa seja conduzida

com base na ótica predominantemente cultural.

Por fim, vale assinalar que ao Legislativo compete estabelecer regras gerais para

que o administrador promova a proteção do patrimônio cultural. Tal competência, que

tem fulcro no art. 24, VII, da Constituição da República, repita-se, é fixada para a

edição de regras gerais, abstratas e impessoais.

Bem diversa é a competência para concluir que a hipótese é realmente de registro,

competência típica do Poder Executivo. Nesse aspecto, deve-se reconhecer que o

projeto prevê hipóteses genéricas, segundo as quais caberá o exercício do ato

administrativo ao Poder Executivo, o que está em conformidade com o princípio da
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separação dos Poderes, previsto no art. 2o da Constituição da República. Com efeito,

se editada lei nos moldes do projeto em exame, o Executivo, por meio de seus órgãos

competentes, poderá promover o registro em questão a partir dos critérios

genericamente previstos na norma.

Dessa forma, entendemos que não há óbice jurídico, constitucional ou legal que

impeça a tramitação da proposição nesta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei no 3.404/2009.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.440/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Rio Preto 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

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

O Projeto de Lei nº 3.440/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de São Gonçalo do Rio Preto um imóvel com área de 10.000m², situado no

local denominado Água Parada, no Distrito de Felisberto Caldeira, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o referido bem se

destina ao funcionamento da Escola Municipal Núcleo Zuma Rocha Santos e à

construção de prédio para instalação da creche municipal. Ademais, o art. 2º prevê a

sua reversão ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da
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lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a finalidade

estabelecida ou for desvirtuada sua destinação.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse

dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que, em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e

Justiça apresentou a Emenda nº 1, com a finalidade de corrigir dado cadastral do

imóvel e sua localização.

Assim sendo, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais sobre a

alienação de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem implica

repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.440/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Adelmo Carneiro Leão - Fábio Avelar -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 910/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº 910/2007 tem como

finalidade 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 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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 910/2007, na forma aprovada no 1º turno, autoriza o DER-MG a

doar ao Município de São Tiago um imóvel com área de 6.517,40m², situado nesse

Município, para a implantação de um centro de educação infantil.

O art. 2º da proposição estabelece que o bem 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.

A autorização legislativa para alienação de bem público, ainda que para outro ente

da Federação, é 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.

Ratificamos que o projeto de lei em análise se encontra de acordo com os preceitos

legais que tratam da matéria, não representa despesas para o erário nem acarreta

repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em norma legal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 910/2007, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - João Leite - Wander Borges -

Adelmo Carneiro Leão.

PROJETO DE LEI Nº 910/2007

(Redação do Vencido)

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
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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.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.396/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 2.396/2008

tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira os

imóveis 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

O Projeto de Lei nº 2.396/2008 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Delfim Moreira três imóveis situados nesse Município, sendo um

terreno com área de 2.000m², localizado no Bairro Ponte de Zinco; outro também com

2.000m², localizado no Bairro Bicas de Cima e um terceiro com área de 10.000m²,

situado no lugar denominado Salto.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, os imóveis serão

destinados ao funcionamento de projetos sociais, com amplos benefícios para a

população local.

Cabe ressaltar que, em defesa do interesse público, o art. 2º prevê a reversão dos

imóveis ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da

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

estabelecida.
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A transferência de domínio de bem 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.

Ratificamos que o projeto de lei em análise encontra-se de acordo com os preceitos

legais que tratam da matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta

repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.396/2008, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - João Leite, relator - Gláucia Brandão - Adelmo Carneiro Leão

- Wander Borges.

PROJETO DE LEI Nº 2.396/2008

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira 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 Delfim Moreira

os imóveis a seguir discriminados, situados no Município de Delfim Moreira e

registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá:

I - terreno com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Bairro

Ponte de Zinco e registrado sob o nº 9.901, a fls. 175 do Livro 3-G;

II - terreno com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado no Bairro

Bicas de Cima e registrado sob o nº 10.317, a fls. 247 do Livro 3-G;

III - terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no lugar

denominado Salto e registrado sob o nº 18.290, a fls. 86 do Livro 3-M.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo serão
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destinados ao funcionamento de projetos sociais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhes for dada a destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.438/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em epígrafe tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel Fabriciano 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

O Projeto de Lei nº 2.438/2008, na forma aprovada no 1º turno, trata de conferir a

necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa transferir ao

Município de Coronel Fabriciano imóvel constituído de terreno com área de 1.200m² e

benfeitorias, situado na Rua Boa Vista, Centro, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve preponderar na alienação de bem público,

o parágrafo único do art. 1º determina que o imóvel será destinado à instalação de

unidade escolar. Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê que o imóvel

reverterá ao patrimônio do Estado, se, decorrido o prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação estabelecida.

Ressalte-se que a transferência de domínio de bem 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
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e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Como o projeto de lei em tela está de acordo com os preceitos legais que tratam da

matéria, não representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei

Orçamentária, pode ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.438/2008, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Gláucia Brandão - Wander

Borges - João Leite.

PROJETO DE LEI Nº 2.438/2008

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel Fabriciano 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 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.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

instalação de unidade escolar.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se,

decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a destinação estabelecida no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.384/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, encaminhado por meio da Mensagem nº

364/2009, o Projeto de Lei nº 3.384/2009 tem por escopo conceder isenção tributária
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vinculada à realização da Copa das Confederações da FIFA de 2013 e da Copa do

Mundo FIFA 2014.

Aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna o

projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.

184, § 2º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.384/2009 tem por escopo conceder isenção tributária

vinculada à FIFA, na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de

2014, nas competições previstas pelo Comitê Organizacional Brasileiro Copa do

Mundo FIFA.

As desonerações tributárias abrangem apenas o Imposto sobre Transmissão

“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e as taxas estaduais, no período

compreendido entre 1º/1/2011 a 31/12/2014. Logo, não se trata de isenção

permanente, e sim temporária. Além do mais, essa isenção faz parte das garantias

governamentais exigidas pela FIFA para as cidades que se candidataram a sede

desses eventos, sendo assim resultado de consenso entre o Estado e a FIFA. No que

tange a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, essa isenção não configura renúncia

de receita, visto que o benefício é concedido em caráter geral, diretamente pela lei,

independentemente de despacho administrativo, nos termos do art. 14, § 1º, da LRF.

Devemos ressaltar que a realização dessas competições trará inúmeros benefícios

à nossa economia, por incrementar o turismo e o comércio, atrair investimentos e

gerar empregos, entre outros.

Por essas razões, ratificamos a posição adotada por esta Comissão no 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.384/2009, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão

- Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
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PROJETO DE LEI Nº 3.384/2009

(Redação do Vencido)

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” deste artigo, exceto a Confederação

Brasileira de Futebol - CBF -;

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;

Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo 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.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3 E OS SUBSTITUTIVOS NºS 2 E 3

APRESENTADOS EM 1º TURNO AO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.771/2008 altera a Lei n°

14.309, de 19/6/2002, e o art. 7° da Lei Delegada n ° 125, de 25/1/2007, e dá outras

providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável opinou pela aprovação do projeto

de lei na forma do Substitutivo n° 1, que apresento u. Incluído na ordem do dia do

Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, a Emenda nº 3, do Deputado Jayro

Lessa, o Substitutivo nº 2, do Deputado Doutor Viana, e o Substitutivo n° 3, do

Deputado Jayro Lessa e outros.

Vem agora, o projeto de lei a esta Comissão para receber parecer sobre a emenda

e os substitutivos.

Fundamentação

Além dos aspectos abordados pelo texto original do Projeto de Lei n° 2.771/2008 e

pelo Substitutivo n° 1, os Substitutivos nº s 2 e 3 propõem a reforma de diversos outros

conteúdos da legislação florestal mineira, vale dizer, a Lei n° 14.309, de 2002, a Lei

Florestal, e de outros diplomas legais.

A análise dos Substitutivos nºs 2 e 3 demonstrou que esses dispositivos têm

conteúdos praticamente idênticos. A diferença entre ambos reside no fato de que o

Substitutivo nº 3 inclui um § 2° ao art. 35 da Lei Florestal. Por sua vez, a proposição

contida na Emenda nº 3 consta também nos dois substitutivos citados.

Os Substitutivos nºs 2 e 3 propõem, entre outras, as seguintes medidas:

– redefinição das políticas de que trata a Lei Florestal com divisão clara de

objetivos, competências e incumbências quanto à implementação das políticas

relativas a florestas plantadas, transferindo-as para a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, e mantendo às relativas às

florestas nativas e de proteção à biodiversidade, sob responsabilidade da Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad;

– conceituação de termos técnicos e expressões utilizadas no detalhamento das

políticas em questão e de procedimentos regulamentados;

– revisão de conceitos e de tratamento conferido a áreas de produção e áreas

produtivas com restrição de uso, em especial quanto às de reserva legal e de

preservação permanente;

– criação de mecanismo de indenização a proprietários rurais que sofram restrições

de uso de suas terras por estarem suas propriedades inseridas em unidades de
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conservação;

– expansão das alternativas previstas na Lei nº 14.309, de 2002, para a concessão

de apoio e de incentivos fiscais e especiais para proprietários rurais;

– subordinação à forma de lei específica de todas as normas relativas ao

licenciamento ambiental de atividades sujeitas a esse procedimento administrativo e

inclusão da Seapa como agente competente para atuar, em conjunto com a Semad,

na emissão de atos autorizativos ambientais;

– anulação de todas as infrações ambientais lavradas por meio de comandos de

normas infralegais do Estado;

– flexibilização das regras para supressão de vegetação nativa e estabelecimento

de mecanismo de aprovação de requerimento de uso alternativo do solo por decurso

de prazo, além da modificação de procedimentos administrativos relativos ao tema;

– manutenção do “índice para aferir o percentual da cobertura vegetal dos biomas

naturais do Estado”, conforme previsto no projeto original, porém com a exclusão da

meta de expansão da cobertura vegetal nativa do Estado para 40% do seu território

até o ano de 2023;

– a exemplo do projeto original e do Substitutivo nº 1, dá competência ao Conselho

Estadual de Política Ambiental – Copam – para determinar as áreas prioritárias para a

conservação da biodiversidade no Estado e acrescenta mecanismo de indenização

para proprietários rurais que sofram restrição de uso em mais de 20% da

propriedade;

– criação do “Crédito Verde”, título ao portador a ser emitido pelo Estado, que seria

utilizado no pagamento de serviços ambientais prestados em áreas com restrição de

uso nas propriedades rurais. Por adesão, os proprietários com áreas protegidas além

de 20% da área total das propriedades poderiam se inscrever no programa. O

indeferimento da proposta de adesão ou mesmo a não renovação do contrato de

adesão após o prazo de 20 anos equivaleria a autorização expressa de alteração de

uso do solo, com possibilidade de supressão da vegetação nativa, nas áreas até

então protegidas;

– admissão do manejo sustentado de florestas nativas em sistema de faixas ou por

talhadia em talhões alternados. Essa matéria foi tratada no projeto original e no
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Substitutivo n° 1, porém, restringindo sua aplicaçã o às áreas de cerrado;

– limitação do monitoramento eletrônico do transporte de carvão vegetal ao produto

oriundo de florestas nativas e custeio da vigilância com recursos da Taxa Florestal;

– definição do responsável administrativamente por irregularidade detectada no

transporte de carvão vegetal com base nos critérios origem, trajeto e recepção do

produto;

– isenção de cadastramento no órgão ambiental de produtor rural que produza

carvão vegetal a partir de uso alternativo do solo autorizado;

– eliminação da exigência de autorização prévia ao proprietário rural para

supressão de árvores isoladas e limpeza de área, inclusive em áreas de cultivo em

regime de pousio e de sub-bosque espontâneo em área de floresta plantada. Apenas

a comercialização de produtos florestais gerados por essas práticas estaria sujeita à

comunicação prévia ao órgão ambiental;

– elevação em 5% nos limites de consumo de matéria-prima florestal oriunda de

floresta nativa do Estado para grandes consumidores e redução do período de

adequação de consumo previstos no projeto original, mantidos no Substitutivo n° 1;

– em razão da medida anterior, os Substitutivos nºs 2 e 3 propõem alteração no

sistema de cobrança de reposição florestal previsto no projeto original e redefinição

das opções de quitação pelo consumidor;

– extinção de vínculo de reposição florestal após utilização de recursos dessa fonte

para plantio de florestas com fins econômicos. A regra isentaria o pagamento de

reposição florestal pelo consumo de matéria-prima colhida em áreas plantadas com

recursos da reposição ou para sua quitação;

– criação do Programa Estadual de Adesão à Sustentabilidade Florestal – Pasf –

em substituição ao cronograma obrigatório de plantios florestais previsto no projeto

original e mantido no Substitutivo n° 1;

– elevação do limite da isenção de prestação de contas para consumidores de

carvão vegetal, hoje estabelecido em até 4.000mdc, para 50.000mdc por ano;

– vinculação da aplicação dos fundos da “conta especial de recursos a aplicar”,

criada para receber valores em espécie pagos pela reposição florestal, ao custeio do

“Crédito Verde”. Apenas os excedentes eventuais seriam aplicados nas demais
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opções previstas para o recurso, também alteradas pelos Substitutivo nºs 2 e 3;

– eliminação do controle ambiental sobre as florestas plantadas, equiparando-as às

demais culturas agrícolas;

– estabelecimento de critérios para o licenciamento ambiental de florestas

plantadas e isenção dessa atividade econômica de atos autorizativos ambientais

quando o empreendimento apresentar “balanço ambiental positivo”;

– introdução do instituto do decurso de prazo na análise de processos em que se

requer ato autorizativo ambiental;

– vinculação de recursos advindos de multas e emolumentos ao custeio do “Crédito

Verde”;

– limitação da competência da Polícia Ambiental para lavratura de auto de infração.

A lavratura do auto ficaria condicionada à presença de profissional habilitado com

formação superior e declaração fundamentada desse;

– reestruturação da composição do Conselho de Administração e Política Florestal

do Instituto Estadual de Florestas – IEF – por meio da criação de vaga para um

representante da Associação Mineira de Silvicultura – AMS –;

– alteração de diversos dispositivos da Lei n° 4.74 7, de 1968, que dispõe sobre a

cobrança de taxas florestais entre outros tributos, incidindo sobre produtos florestais

de florestas nativas, forma e prazo de pagamento e caracterização de contribuintes;

– criação de “período de transitoriedade” para a Taxa Florestal, de cerca de quatro

anos, no qual a cobrança incidiria sobre produtos oriundos de florestas plantadas.

Nesse período, a metade da arrecadação seria destinada ao financiamento do Pasf; e

– regulamentação da prática de pousio nas propriedades rurais, admitida a

declaração retroativa de área sob o respectivo regime por profissional habilitado.

A Emenda nº 3 e todas as proposições contidas nos Substitutivos nºs 2 e 3, mesmo

aquelas não mencionadas acima, foram objetos de análise deste relator à luz da

Mensagem n° 278/2008, do Governador do Estado, que encaminhou a esta Casa o

Projeto de Lei nº 2.771/2008, em que se lê:

“(...) as medidas inscritas no projeto, ora proposto, têm como objetivo corrigir

distorções com vistas à obtenção de sustentabilidade das atividades econômicas,

aliadas à proteção dos remanescentes florestais e campestres, compatibilizando o
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equilíbrio entre estas atividades e a necessidade de resguardar o meio ambiente.(...)”.

Vê-se, pois, que o projeto do Executivo visa claramente a harmonizar as atividades

econômicas com a necessidade de proteger o meio ambiente, especialmente os

remanescentes florestais e campestres, sob a égide do desenvolvimento sustentável

apenas com alterações pontuais na Lei nº 14.309, de 2002.

Assim, entendemos que a extensão e a profundidade das medidas sugeridas nos

Substitutivos nºs 2 e 3 extrapolam o escopo do Projeto de Lei nº 2.771/2008, que é

matéria meramente florestal. Além disso, é importante observar que diversos

dispositivos contidos nesses dois substitutivos conflitam com a legislação federal, que

contém as normas gerais sobre o tema, de observância obrigatória pelos demais

entes da federação.

A separação das políticas relacionadas com a proteção da biodiversidade e o

desenvolvimento da atividade e do mercado de produtos oriundos de florestas

plantadas com finalidades econômicas, reivindicada pelas lideranças políticas e

empresariais ligadas ao meio rural, motivou o relator a baixar o projeto em diligência à

Semad e à Seapa para que se posicionassem sobre a medida.

Em resposta à diligência, a Semad discorre sobre a formulação de políticas

florestais em países de forte presença na economia florestal do Planeta. Ressalta a

interface das questões ambientais com o desenvolvimento florestal e demonstra a

inconveniência e inoportunidade de se promover a separação de tais temas em

políticas públicas independentes. Como principal argumento, salienta que as florestas

plantadas também prestam relevantes serviços ambientais como proteção e

recuperação de água e solo, recuperação de ecossistemas florestais afetados pela

ação antrópica, recuperação de matas ciliares, formação de corredores de fauna,

entre outros benefícios ambientais.

Por parte da Seapa, a divisão das políticas de floresta plantada e de proteção à

biodiversidade foi defendida como necessidade imperiosa e indispensável para

promover o suprimento do mercado de matéria prima florestal e reduzir a pressão

sobre o aproveitamento econômico das florestas nativas. Para a Seapa, deve-se

dispensar à floresta plantada o mesmo tratamento dado às demais culturas agrícolas,

sendo, portanto, o diploma legal vigente híbrido na medida em que inclui num único



____________________________________________________________________________
1004

texto temas afetos à política agrícola e ambiental.

Como se sabe, o território mineiro se destaca no Brasil como área

espontaneamente predisposta à produção florestal, em especial nos domínios do

bioma mata atlântica, mormente composto por áreas de relevo montanhoso e solos

profundos, de difícil mecanização e propensa a processos de erosão, características

que dificultam a prática da agricultura. As condições favoráveis às florestas,

combinadas com tecnologia silvicultural de ponta, resultam em tão alta produtividade

florestal, que sugere a semelhança entre a cultura agrícola e a florestal. Todos esses

aspectos tornam ainda mais complexas as definições sobre política florestal em

Minas, o que exige a aplicação do princípio da precaução, que orienta as decisões de

cunho ambiental.

Estamos atentos à intensa discussão travada em Minas e nos demais Estados da

Federação sobre a revisão do Código Florestal Brasileiro, Lei Federal n° 4.771, de

1965, alterada pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001, por meio das diversas

proposições em tramitação no Congresso Nacional. Ainda que não concordemos

totalmente com eles, entendemos a necessidade e as razões dos que pretendem

alterar a lei federal, que, em muitos aspectos, atinge a competência legislativa dos

Estados em matéria ambiental, reduzindo a sua capacidade de adequação das

políticas florestal e de gestão territorial às realidades socioeconômicas e ambientais

das unidades da federação. Não obstante o entendimento de alguns de que o texto

federal é anacrônico, o Legislativo tem o dever de respeitar a lei de normas gerais em

vigor, sob pena de termos questionada a legalidade e a constitucionalidade da

produção legislativa estadual.

A despeito de todas as discussões que envolvem a matéria, sobretudo quanto aos

aspectos federativos, mesmo que tivéssemos a possibilidade legal de intervir em

todos os pontos levantados, entendemos que não é razoável, diante da alta

complexidade da matéria e dos prazos disponíveis para seu exame, promover ajustes

tão profundos na Lei nº 14.309, de 2002, como pretendem os Substitutivos nºs 2 e 3

em exame. Por essas razões, o relator do projeto na Comissão trouxe à apreciação

dela, em peça autônoma, um requerimento solicitando a instalação de uma comissão

especial para debater diretrizes e colher subsídios para a formulação de uma política
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de desenvolvimento florestal com finalidade econômica.

Mesmo sob as presentes condições de prazo estrito, mas atentos ao apelo de

diversos parlamentares desta Casa e do setor produtivo de base florestal,

entendemos ser possível avançar em algumas questões relativas à simplificação

administrativa, à melhoria da segurança jurídica da produção agrícola e de empresas

que têm nas atividades agrossilvipastoris seu objeto de trabalho.

No curto espaço de tempo que dispúnhamos, reunimo-nos com a Frente

Parlamentar de Silvicultura desta Casa e com representantes do setor florestal, da

Semad, da Seapa, do Governo e de organizações não governamentais ambientalistas

em busca de posicionamentos claros e de consenso. Como fruto das intensas

conversas e das valiosas contribuições dos Deputados Doutor Viana e Jayro Lessa,

na forma de substitutivos, e do Deputado Domingos Sávio, na forma de proposta de

emenda, apresentamos o Substitutivo nº 4, que incorpora o Substitutivo nº 1 e muitas

das sugestões de origem parlamentar, do setor produtivo, de entidades

ambientalistas e de órgãos governamentais.

Na condução de políticas de florestas plantadas com fins econômicos, promovemos

o detalhamento das competências da Seapa, incluindo diretrizes que permitirão, de

fato, que a Secretaria dê início à aplicação do desenvolvimento florestal como

instrumento de política agrícola, em harmonia com o disposto na Lei de Política

Agrícola do Estado e na Lei Delegada n° 114, de 200 7.

Nas Áreas de Preservação Permanente – APPs – sob uso consolidado também

promovemos avanços. São alterações na Lei nº 14.309, de 2002, importantíssimas

para a atividade agrícola estadual, em face à ocupação tradicional de encostas, topos

de morro e várzeas, muitas vezes realizada sob estímulo e intervenção do poder

público. Com esse objetivo, buscamos regulamentar o uso e compatibilizar a atuação

dos agentes ambientais com as atividades exercidas em cada tipo de área, com

destaque para as pequenas propriedades.

Em relação à gestão territorial rural, constatamos que a lei florestal mineira é mais

restritiva que o Código Florestal Brasileiro no trato das áreas com restrição de uso,

especificamente APP e reserva legal. Assim, incluímos dispositivos que aumentam a

possibilidade de sobreposição legal dessas áreas protegidas, de modo a flexibilizar
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sua demarcação e permitir a recomposição com a utilização de espécies pioneiras de

interesse comercial, medidas que contribuirão significativamente para a

sustentabilidade financeira e a regularização ambiental das propriedades rurais.

No aspecto da simplificação de procedimentos a que estão sujeitas as florestas

plantadas com finalidade econômica, os avanços foram significativos. Além de

garantir liberdade na colheita florestal e a isenção de licenciamento ambiental da

atividade, para a matéria prima florestal “in natura” se dispensará até mesmo a

comunicação prévia ao IEF. Nesse caso, o acobertamento do transporte será

realizado por um único documento fiscal, com efeito ambiental e fazendário.

No caso de transformação da matéria prima florestal em carvão vegetal, propomos

que a simples comunicação prévia de localização e volumetria que atender aos

critérios de produtividade florestal de cada região dispensa manifestação prévia do

órgão ambiental e autoriza automaticamente o corte e a produção de carvão. Apenas

para as áreas sob gestão de empresas consumidoras de carvão vegetal será exigida

a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Tais procedimentos estão

vinculados à premente necessidade de controle de fraudes, em que, ainda hoje e com

elevada frequência, se emprega madeira de matas nativas na produção de carvão

vegetal, que por sua vez é comercializado como se fosse oriundo de florestas

plantadas.

Pelo mesmo motivo, confirmamos a manutenção da autorização ao IEF para

implementar o monitoramento do transporte do carvão vegetal por execução indireta,

porém com prática facultada ao órgão. Essa providência visa a permitir que o sistema

seja avaliado por esta Casa e pela sociedade quanto à conveniência e à oportunidade

de sua implantação, além de garantir a possibilidade de desativação caso a prática se

mostre ineficaz ou mesmo obsoleta no momento em que se constatar a

autossustentabilidade do consumo de carvão vegetal pelo mercado mineiro.

Propomos, ainda, incluir a possibilidade de concessão de regime especial de

monitoramento do transporte de carvão vegetal como forma de premiar os produtores

que trabalharem pela sustentabilidade ambiental do setor.

Ainda com relação ao monitoramento do transporte de carvão vegetal, com o

objetivo de dar tempo tanto ao governo, para se preparar e se estruturar para a
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execução, quanto ao setor, para conhecer e se adequar à nova sistemática,

estabelecemos uma carência mínima de um ano para a efetiva operação do sistema.

Com essas providências, esperamos ter contribuído para o aprimoramento do

marco regulatório das políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado de

Minas Gerais.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.771/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo n° 4, a seguir apre sentado, e pela rejeição da Emenda

nº 3 e dos Substitutivos n°s 2 e 3, apresentados em Plenário.

SUBSTITUTIVO N° 4

Altera a Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, que  dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade, e o art. 7° da Lei Delegada n° 125, de 25 de

janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 7° da Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 7° - (...)

Parágrafo único - A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento é

responsável pela formatação e pela implantação das políticas públicas de florestas

plantadas com finalidade econômica e pelas ações de estímulo e desenvolvimento do

mercado de produtos florestais cultivados, em consonância com a Lei nº 11.405, de

28 de janeiro de 1994, e a Lei Delegada nº 114, de 25 de janeiro de 2007, em

especial quanto:

I - à articulação institucional entre órgãos das esferas federal, estadual e municipal;

II - ao associativismo e ao cooperativismo de produtores rurais;

III - ao apoio ao produtor rural para obtenção de regularidade documental;

IV - ao apoio à elaboração de projetos técnicos para fins de financiamento;

V - à captação de investimentos e à identificação de fontes de recursos adequados

à atividade de produção florestal;

VI - ao estímulo à apresentação de projetos de aproveitamento de créditos de
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carbono nos diversos segmentos da cadeia produtiva florestal;

VII - ao estímulo à formação de uma base florestal, para o atendimento da demanda

por matéria-prima;

VIII - ao estímulo à reforma de plantios florestais exauridos e ao reflorestamento de

áreas agrícolas subutilizadas ou de solos degradados;

IX - ao estímulo ao uso industrial, comercial, doméstico e social de matéria-prima

florestal cultivada e seus derivados;

X - ao estímulo à substituição do consumo de produtos extraídos de florestas

nativas por matéria-prima oriunda de floresta plantada;

XI - ao estímulo a programas de educação ambiental e de turismo ecológico, no

âmbito da cadeia produtiva florestal;

XII - à inclusão de produtores rurais independentes no mercado de matéria-prima

florestal;

XIII - ao incentivo à diversificação do uso da plantação florestal;

XIV - à diversificação da oferta de produtos florestais e seus derivados;

XV - à avaliação sistemática do desempenho econômico de todos os segmentos da

cadeia produtiva florestal no Estado;

XVI - ao estímulo ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais de base

florestal;

XVII - ao estímulo à integração entre agricultura, pecuária e floresta.”.

Art. 2° - O art. 11 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Nas áreas consideradas de preservação permanente, será respeitada a

ocupação antrópica consolidada, vedada a expansão da área ocupada e atendidas as

recomendações técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras e

de recuperação da área.

§ 1º - Para fins do disposto no “caput”, considera-se ocupação consolidada as áreas

com uso alternativo do solo estabelecido até 19 de junho de 2002 e que estejam

ocupadas, de forma ininterrupta, por edificações, benfeitorias, culturas agrícolas

perenes ou anuais.

§ 2º - Nas áreas consolidadas ocupadas por culturas agrícolas anuais e perenes
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serão adotadas práticas de conservação do solo e da água.

§ 3º - A comprovação da ocupação consolidada será realizada por meio de laudo

técnico emitido pelo IEF, ou pela Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão

Rural – Emater – ou por profissional habilitado acompanhado da respectiva anotação

de responsabilidade técnica.

§ 4º - Nas áreas de preservação permanente previstas nos incisos II, III, IV e XI do

art. 10 desta lei, as áreas consolidadas ocupadas por culturas agrícolas anuais e

perenes serão convertidas progressivamente e de forma compatível com o uso

consolidado para vegetação nativa, mediante condução da regeneração natural ou

plantio, admitida a implantação de sistemas agroflorestais que mantenham a

finalidade ambiental da área.

§ 5º - No caso de vereda ocupada por agricultura familiar, o manejo previsto no § 4º

será feito com a observância dos seguintes parâmetros:

I - manutenção da função de corredor ecológico e refúgio úmido exercida pela

vereda no bioma cerrado e nos ecossistemas associados;

II - proibição do uso do fogo e da criação de gado, admitido o acesso para a

dessedentação de animais.

§ 6º - Até que as áreas previstas no § 4° sejam int egralmente convertidas, a

aplicação de defensivos agrícolas será restrita às situações previstas em

regulamento.

§ 7º - Nas encostas e topos de morros caracterizados como de preservação

permanente, o uso consolidado com culturas agrícolas perenes ou anuais deverá ser

substituído, progressivamente, por cultivos com espécies arbustivas ou arbóreas,

permitida a implantação de sistemas agroflorestais que assegurem a proteção das

áreas de recarga hídrica.

§ 8º - Nas áreas de ocupação consolidada, a implantação e a continuidade de

empreendimentos florestais ficarão condicionadas ao uso de técnicas de baixo

impacto e à adoção de técnicas de manejo que protejam o solo contra processos

erosivos.”.

Art. 3° - O art. 14 da Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5°:



____________________________________________________________________________
1010

“Art. 14 - (...)

§ 5° - O disposto neste artigo não se aplica às áre as de empreendimentos

industriais, em especial os destinados à geração, transmissão e distribuição de

energia elétrica e aos reservatórios de água de uso múltiplo, entre os quais se inclua

obrigatoriamente o abastecimento público, explorados mediante concessão ou

autorização do poder público.”.

Art. 4° - O art. 15 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 15 - Na propriedade rural destinada à produção, será admitido pelo órgão

ambiental competente o cômputo das áreas de vegetação nativa existentes em área

de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não

implique conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo e quando a soma

da vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal exceder a:

I - 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade rural com área igual ou inferior a

50ha (cinquenta hectares), quando localizada no Polígono das Secas, e igual ou

inferior a 30ha (trinta hectares), nas demais regiões do Estado;

II - 50% (cinquenta por cento) da área total da propriedade rural.

Parágrafo único - Nas propriedades a que se refere o inciso I do “caput”, após a

demarcação e a averbação da reserva legal, as áreas remanescentes poderão ser

utilizadas, em conformidade com a legislação.”.

Art. 5° - Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 200 2, o seguinte art. 15-A:

“Art. 15-A - Na propriedade rural com área igual ou inferior a 50ha (cinquenta

hectares), quando localizada no Polígono das Secas, e igual ou inferior a 30ha (trinta

hectares), nas demais regiões do Estado, a critério do órgão competente, poderão ser

computados como reserva legal, além da cobertura vegetal nativa, os maciços

arbóreos frutíferos, ornamentais ou industriais mistos ou as áreas ocupadas por

sistemas agroflorestais.”.

Art. 6° - Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 200 2, o seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A - No procedimento de recomposição de reserva legal estabelecido no

inciso I do art. 17 desta lei em propriedade ou posse rural com área total de até 30ha

(trinta hectares), ou, quando localizada no Polígono das Secas, de até 50ha
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(cinquenta hectares), poderão ser utilizadas como pioneiras espécies florestais

nativas ou exóticas de interesse econômico, em área não superior a 40% da área a

ser recomposta, em plantio consorciado com espécies nativas e sob manejo de baixo

impacto, desde que a exploração comercial da espécie florestal de interesse

econômico seja limitada a um ciclo de produção.”.

Art. 7° - Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 200 2, o seguinte art. 27-A:

“Art. 27-A - O Conselho de Política Ambiental – Copam – definirá as áreas de

importância biológica especial e as de importância biológica extrema, prioritárias para

a criação de unidades de conservação e para a conservação da biodiversidade, de

forma integrada e coerente com o zoneamento ecológico-econômico do Estado.

§ 1° - Nas áreas consideradas prioritárias para a c onservação da biodiversidade,

somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de projetos

ou atividades considerados de interesse social ou de utilidade pública, mediante

estudos ambientais, vedada a supressão de formações primárias.

§ 2° - Cabe ao Instituto Estadual de Florestas – IE F –, com o apoio do Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –, a identificação dos espaços territoriais a

serem protegidos conforme as categorias de unidades de conservação da natureza

definidas nesta lei.”.

Art. 8° - O § 2° do art. 41 da Lei n° 14.309, de 20 02, passa a vigorar com a redação

que se segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 3° e 4°:

“Art. 41 - (...)

§ 2° - Nas áreas do bioma cerrado, poderá ser adota do, mediante aprovação do

órgão competente, o regime de manejo florestal em sistema de exploração em faixas

ou por talhadia em talhões alternados, observada a capacidade de regeneração da

fisionomia vegetal manejada.

§ 3° - A adoção do regime de manejo florestal a que  se refere o § 2° não caracteriza

uso alternativo do solo.

§ 4° - O regime de manejo florestal previsto no § 2 ° não se aplica às áreas a que se

refere o art. 27-A desta lei nem àquelas consideradas vulneráveis pelo zoneamento

ecológico-econômico do Estado.”.

Art. 9° - O art. 42 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte
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redação:

“Art. 42 - Nas plantações florestais, são livres e isentas de licenciamento as

atividades de colheita e comercialização de produtos florestais, observadas as

seguintes condições:

I - o transporte de produtos florestais “in natura”, oriundos de florestas plantadas,

será acobertado por Nota Fiscal específica, que disporá de campo para informação

sobre a geração de Taxa Florestal;

II - a atividade de transformação de produtos florestais oriundos de florestas

plantadas em carvão vegetal poderá ser realizada mediante:

a) comunicação prévia, ao órgão competente, da volumetria da matéria-prima

florestal a ser transformada, da localização da floresta plantada que lhe deu origem e

da praça de carbonização;

b) acobertamento do transporte do carvão produzido por Nota Fiscal específica.

§ 1° - Quando a floresta plantada estiver sob gestã o de empresa consumidora de

carvão vegetal, a comunicação prévia a que se refere a alínea “a” do inciso II do

“caput” será apresentada juntamente com a respectiva anotação de responsabilidade

técnica, conforme dispuser o regulamento.

§ 2° - Independem de aprovação os levantamentos de volumetria, a que se refere a

alínea “a” do inciso II do “caput”, que respeitarem os parâmetros técnicos regionais

adotados pelo órgão competente. ”.

Art. 10 - O art. 43 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 3° a 7°:

“Art. 43 - (...)

§ 3° - Todo produto ou subproduto da flora transfor mado em carvão vegetal poderá

ter, na forma de regulamento, seu transporte rastreado, inclusive por meio de sistema

de monitoramento eletrônico via satélite, com informações quanto à localização

geográfica do carregamento e do descarregamento do produto e com suporte técnico

à fiscalização do órgão competente.

§ 4° - O monitoramento eletrônico a que se refere o  § 3° poderá ser realizado por

meio de execução indireta, em quaisquer das modalidades previstas na legislação

vigente, adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas
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interessadas ou a concessão.

§ 5° - Os dados fornecidos pelo sistema de rastream ento serão utilizados para a

apuração e a penalização administrativa da pessoa física ou jurídica responsável pela

prática de infração à legislação de proteção ambiental.

§ 6° - Fica facultado ao órgão responsável pelo mon itoramento eletrônico a adoção

de regime especial para empresa consumidora ou para seu fornecedor, condicionada

ao atendimento das condições específicas definidas em regulamento.

§ 7° - A responsabilidade pela infração ambiental m encionada no § 5º, de natureza

administrativa, não se confunde com a responsabilidade pelo dano ambiental.”.

Art. 11 - O art. 45 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 45 - Ficam obrigadas ao registro e à renovação anual do cadastro no órgão

ambiental competente:

I - a pessoa física ou jurídica que explore, produza, utilize, consuma, transforme,

industrialize ou comercialize, no Estado, sob qualquer forma, produto ou subproduto

da flora nativa e plantada;

II - a pessoa física ou jurídica que transporte carvão vegetal no território do Estado,

ainda que o produto seja originário de outra unidade da Federação.

§ 1° - O órgão ambiental competente manterá sistema  informatizado de acesso ao

registro e ao cadastro a que se refere o “caput”, por meio da internet.

§ 2° - Ficam isentos do registro de que trata este artigo:

I - a pessoa física que utilize produto ou subproduto da flora para uso doméstico ou

trabalho artesanal, salvo quando se tratar de espécie ameaçada de extinção,

inclusive local;

II - aquele que tenha por atividade a apicultura;

III - a empresa de comércio varejista e a microempresa que utilizem produto ou

subproduto da flora já processado química ou mecanicamente, nos limites

estabelecidos pelo poder público;

IV - o produtor rural que produza, em caráter eventual, carvão vegetal a partir do

aproveitamento de material lenhoso oriundo de uso alternativo do solo com

autorização concedida por prazo não superior a cento e oitenta dias.”.
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Art. 12 - O art. 47 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 47 - A pessoa física ou jurídica que, no território do Estado, industrialize,

comercialize, beneficie, utilize ou seja consumidora de produto ou subproduto da flora

em volume anual igual ou superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira,

12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000mdc (quatro mil metros de carvão)

poderá consumir produto ou subproduto de formação nativa de Minas Gerais oriundos

de uso alternativo do solo autorizado pelos órgãos ambientais do Estado, nos

seguintes percentuais de seu consumo anual total:

I - de 2009 a 2013, até 15% (quinze por cento);

II - de 2014 a 2017, até 10% (dez por cento);

III - a partir de 2018, até 5% (cinco por cento).

§ 1º - As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o “caput” deste artigo ficam

obrigadas à reposição de estoque de madeira de florestas nativas ou de florestas

plantadas vinculadas à reposição florestal, podendo optar, nos termos do § 2° deste

artigo, pelos seguintes mecanismos:

I - recolhimento à Conta de Recursos Especiais a Aplicar;

II - formação de florestas próprias ou fomentadas, respeitadas as áreas de

preservação permanente e de reserva legal, nos termos desta lei;

III - participação em associações de reflorestadores ou outros sistemas, de acordo

com as normas fixadas pelo órgão competente;

IV - participação onerosa, em valor não inferior ao do recolhimento a que se refere o

inciso I deste parágrafo, em projeto previamente aprovado e credenciado pelo órgão

competente para receber recursos da reposição florestal, conforme regulamento, que

tenha por objeto:

a) programa socioambiental, com foco na proteção e na recuperação da

biodiversidade;

b) pesquisa científica na área de recuperação ou restauração de ambientes

naturais;

c) recomposição florestal, regeneração conduzida ou plantio de espécies nativas;

d) implantação de unidades de conservação;
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e) aprimoramento técnico de servidor de órgão ambiental do Estado.

§ 2° - A reposição florestal a que se refere o § 1°  será calculada com base no

percentual de consumo ou utilização de produto ou subproduto de formação nativa

realizado por pessoa física ou jurídica relativamente ao consumo ou à utilização total

de produto ou subproduto da flora, da seguinte forma:

I - até 5% (cinco por cento), reposição em volume equivalente ao do consumo;

II - de 5,1% (cinco vírgula um por cento) a 12% (doze por cento), reposição em

volume equivalente ao dobro do consumo, limitada às opções dos incisos I, III ou IV

do § 1°;

III - de 12,1% (doze vírgula um por cento) a 15% (quinze por cento), reposição em

volume equivalente ao triplo do consumo, limitada às opções dos incisos I ou IV do §

1°.

§ 3° - O crédito de reposição florestal será contad o em dobro quando aplicado o

disposto nos incisos II ou III do § 1°, desde que o  plantio seja realizado com espécies

nativas para a recomposição de reserva legal ou para implantação de área de

servidão florestal.

§ 4° - Os produtos e subprodutos da flora, de orige m nativa, oriundos de outros

Estados da Federação, relacionados na Comprovação Anual de Suprimento – CAS –,

deverão estar acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena de

aplicação das sanções previstas no art. 54 desta lei.

§ 5° - O disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo não s e aplica à pessoa física ou

jurídica que utilize:

I - lenha para consumo doméstico, em sua propriedade;

II - madeira serrada ou aparelhada, produto acabado para uso final ou outros,

desde que sejam cumpridas as obrigações estabelecidas nesta lei e que a reposição

florestal tenha sido efetivada pelos respectivos fornecedores.

§ 6° - A pessoa física ou jurídica cujo consumo de produto ou subproduto florestal

originado de formações nativas do Estado, devidamente verificado pelo órgão

competente, ultrapassar os percentuais estabelecidos no “caput” deste artigo, além

de sujeitar-se às obrigações e às sanções previstas nesta lei, na Lei n° 15.972, de 12

de janeiro 2006, e na legislação correlata, terá o consumo excedente, quantificado em
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metros cúbicos, estéreos ou metros de carvão, conforme a unidade de medida

original, inscrito como débito em conta corrente, a ser quitado no prazo máximo de

dois anos subsequentes ao da constatação da infração, vedada a concessão de

novas guias para o transporte desse tipo de matéria-prima até a quitação total do

débito, mesmo que tal limitação importe redução da produção final da empresa.

§ 7° - A quitação do débito a que se refere o § 6° se dará por meio de crédito a ser

calculado segundo a fórmula Crédito = (CT x %C) – CRn, sendo:

I - CT o consumo total de produtos e subprodutos da flora no período de prestação

de contas;

II - %C a porcentagem do consumo autorizado de produtos e subprodutos de

formação nativa do Estado, nos termos do “caput” deste artigo;

III - CRn o consumo de produtos e subprodutos de formação nativa, no período de

prestação de contas.

§ 8° - A pessoa física ou jurídica com débito inscr ito em conta corrente, nos termos

do § 6°, fica obrigada a prestar conta, trimestralm ente, do consumo de produtos e

subprodutos da flora.

§ 9° - A pessoa física ou jurídica com débito inscr ito em conta corrente, nos termos

do § 6°, que em vista de eventuais reduções de prod ução, da paralisação ou do

encerramento de atividades, não realizar a quitação total do débito no prazo

estabelecido poderá, a critério do órgão competente, utilizar-se do mecanismo de

compensação previsto no art. 52 desta lei.

§ 10 - O débito inscrito em conta corrente de pessoa jurídica, nos termos do § 6°,

impede a obtenção de baixa de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do

Estado.

§ 11 - Fica sujeita à aplicação, isolada ou cumulativa, conforme o caso, das

sanções previstas nos incisos II, IV e V do “caput” do art. 54 desta lei a pessoa física

ou jurídica que não atender ao disposto neste artigo.”.

Art. 13 - A Lei n° 14.309, de 2002, passa a vigorar  acrescida do seguinte art. 47-A:

“Art. 47-A - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 desta lei deverá

cumprir um cronograma anual de plantio de florestas, para que, no prazo máximo de

oito anos agrícolas contados do ano agrícola 2010-2011, promova o suprimento de
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suas demandas com florestas de produção na proporção de 95% (noventa e cinco

por cento) de seu consumo total de matéria-prima florestal.

§ 1° - O cronograma de que trata o “caput” deste ar tigo deverá ser apresentado

para aprovação do órgão ambiental competente até 31 de março de 2010.

§ 2° - O cronograma de que trata o “caput” deste ar tigo poderá prever as seguintes

modalidades de florestas de produção:

I - preexistentes ou a plantar em terras próprias;

II - a plantar em terras arrendadas ou de terceiros;

III - plantadas por meio de fomento florestal com contratos de vinculação de

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV - plantadas por meio de programas de fomento florestal, sem vinculação de

fornecimento;

V - adquiridas de terceiros, de forma antecipada ou para consumo imediato,

mediante comunicação prévia ao órgão competente.

§ 3° - O cumprimento do cronograma de que trata o “ caput” deste artigo não

prejudica a aplicação do disposto no art. 47 desta lei, devendo a pessoa física ou

jurídica, em caso de não realização das expectativas de produção, suplementar seu

consumo por intermédio de fornecedor regularizado de produto ou subproduto da

flora ou adequar seu volume de produção ao volume de produto ou subproduto da

flora disponível.

§ 4° - Para os fins do § 3°, o órgão ambiental pode rá valer-se do disposto no art. 38

para credenciar e conveniar profissional ou entidade legalmente habilitada para

elaboração do projeto técnico de plantio a expensas do interessado.

§ 5° - O órgão ambiental competente a que se refere  o § 1° terá o prazo de cento e

oitenta dias contados do recebimento do cronograma de que trata este artigo para

deliberar sobre ele, podendo valer-se do disposto no art. 38.

§ 6° - Poderão fazer parte do cronograma anual de p lantio as ações de reposição

florestal estabelecidas nos incisos II e III do § 3° do art. 47, desde que se mantenham

vinculadas à reposição florestal.

§ 7° - O não cumprimento do cronograma anual aprova do pelo órgão ambiental

competente implicará redução da produção, no ano imediatamente posterior e nos
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anos subsequentes, proporcional à quantidade de matéria-prima florestal que deixará

de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas acordadas.

§ 8° - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 que iniciar ou reiniciar

suas atividades ou ampliar sua capacidade produtiva a partir de 2009 deverá cumprir

de imediato o disposto no inciso III do art. 47.

§ 9° - Para os fins do § 8° deste artigo, caracteri za reinício de atividades a

ocorrência simultânea de:

I - religamento de equipamento que utilize matéria-prima florestal paralisado por

outros motivos que não a manutenção ou a reforma;

II - não comprovação de que tenha sido celebrado contrato de consumo por

demanda de energia elétrica junto à concessionária prestadora do serviço;

III - aquisição de carvão vegetal iniciada nos três meses anteriores ao religamento a

que se refere o inciso I.

§ 10 - Para o cálculo do consumo relativo à ampliação da capacidade produtiva

será computada a diferença entre a capacidade instalada anterior e a nova, em

conformidade com o licenciamento ambiental do empreendimento.

§ 11 - 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 por meio do aumento de estoque ou da

substituição energética, com o objetivo de gerar incentivos econômicos adicionais

para o plantio de novas florestas.”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 50 da Lei n° 14 .309, de 2002, o seguinte § 2°,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°, c om a seguinte redação:

“Art. 50 - (...)

§ 1° - Os recursos arrecadados na conta a que se re fere o “caput” deste artigo

serão aplicados da seguinte forma:

I - 50% (cinquenta por cento) em programas de recomposição florestal, de

regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas ou exóticas e em

programas socioambientais, projetos de pesquisa e implantação e manutenção de

unidades de conservação;
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II - 50% (cinquenta por cento) em programas governamentais de reposição de

estoque de madeira destinados a produtores rurais e aprimoramento técnico de

servidor de órgão ambiental do Estado.

§ 2° - Na aplicação dos recursos a que se refere o § 1°, será dada prioridade a

projetos que compreendam a utilização de espécies nativas.”.

Art. 15 - O art. 52 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 52 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal poderá,

a critério do órgão competente, optar pela compensação, mediante alienação ao

patrimônio público de área técnica e cientificamente considerada, nos termos de

relatório técnico aprovado pelo dirigente máximo do órgão, de relevante e excepcional

interesse ecológico, podendo ser deduzidos do valor do bem imóvel, calculado em

avaliação oficial, os débitos apurados por excesso de utilização de produtos e

subprodutos de formação nativa.”.

Art. 16 - O “caput” e o § 1º do art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 25 de janeiro de

2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° - Fica instituído o Sistema Estadual de Me io Ambiente e Recursos Hídricos

– Sisema –, com a finalidade de harmonizar as medidas emanadas do Sistema

Nacional de Meio Ambiente, criado pela Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de

1981, e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei

Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, por meio  da articulação coordenada dos

órgãos e das entidades que 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 das Águas – Igam –;

VI - o Instituto Estadual de Florestas – IEF –;

VII - os núcleos de gestão ambiental das secretarias de Estado integrantes do
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Copam;

VIII - a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais;

IX - os comitês de bacias hidrográficas;

X - as agências de bacias hidrográficas.

Parágrafo único - O Sisema atuará em estrita articulação com os órgãos e as

entidades dos poderes estadual e municipais cujas competências se relacionam com

a gestão do meio ambiente e dos recursos hídricos.”.

Art. 17 - O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – aprovará índice

para aferir a evolução da cobertura vegetal dos biomas naturais do Estado, que

deverá refletir a relação entre as áreas recuperadas com vegetação nativa e aquelas

nas quais a vegetação nativa foi suprimida.

Parágrafo único - O órgão ambiental competente estabelecerá meta para o índice

previsto neste artigo, compatível com os objetivos estratégicos e os resultados

finalísticos relativos à cobertura vegetal nativa adotados pelo Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI – em vigor.

Art. 18 - O monitoramento eletrônico a que se refere o § 3º do art. 43 da Lei n°

14.309, de 2002, com a redação dada pelo art. 10 desta lei, somente poderá ser

utilizado como instrumento da fiscalização ambiental trezentos e sessenta dias após a

data de publicação desta lei.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no

art. 18.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz - Gil Pereira

(voto contrário).

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3 E OS SUBSTITUTIVOS NºS 2 E 3

APRESENTADOS EM 1º TURNO AO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

14.309, de 19/6/2002, o art. 7° da Lei Delegada n° 125, de 25/1/2007, e dá outras

providências.
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Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Em seguida, foi a matéria analisada pela

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que opinou pela

aprovação, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Esta Comissão perdeu o

prazo para emissão do seu parecer.

Incluído na ordem do dia em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, a

Emenda nº 3 e os Substitutivos nºs 2 e 3. A seguir, a proposição foi encaminhada à

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que opinou por sua

aprovação, na forma do Substitutivo n° 4, que apres entou, e pela rejeição da Emenda

nº 3 e dos Substitutivos nºs 2 e 3.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º

do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame, ao alterar a Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, é, segundo a

mensagem do Governador, corrigir distorções com vistas à obtenção de

sustentabilidade das atividades econômicas, aliadas à proteção dos remanescentes

florestais e campestres, compatibilizando o equilíbrio entre essas atividades e a

necessidade de resguardar o meio ambiente. Entre as principais modificações

propostas estão a implantação de um sistema eletrônico de rastreamento do

transporte de produtos e subprodutos florestais no Estado; alteração dos limites de

consumo de matéria-prima florestal para grandes consumidores, por meio de um

sistema de metas progressivas para a substituição do consumo de produtos de

origem nativa por aqueles originados de plantações florestais e florestas nativas sob

plano de manejo sustentado; estabelecimento de regras mais onerosas para a

reposição florestal, exigida dos consumidores de produtos florestais de origem nativa

e ampliação das modalidades de aplicação desses recursos; estabelecimento de

cronograma de plantio de florestas pelos consumidores com vistas ao atendimento

das metas de consumo já citadas.

O projeto pretende ainda alterar o art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 2007,
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instituindo o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema -, que

tem como finalidade harmonizar as medidas emanadas do Sistema Nacional do Meio

Ambiente, criado pela Lei Federal nº 6.938, de 31/8/81, e do Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei Federal nº 9.433, de 8/1/97.

Durante a análise da emenda e dos substitutivos apresentados em Plenário, a

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou o

Substitutivo nº 4. Segundo a Comissão, a sua proposta incorpora o Substitutivo nº 1 e

algumas sugestões de origem parlamentar, do setor produtivo, de entidades

ambientalistas e de órgãos governamentais.

Após a análise da emenda e dos substitutivos apresentados em Plenário,

consideramos que representam um avanço em relação ao projeto original e ao

Substitutivo nº 1. Embora ambos os substitutivos apresentem teor semelhante,

entendemos que o Substitutivo nº 3 é mais amplo, abrangendo o anterior. Já a

Emenda nº 3 encontra-se contida nos dois substitutivos.

Não obstante as relevantes inovações introduzidas pelos Substitutivos nºs 2 e 3,

como o estabelecimento de uma distinção clara e detalhada entre a política pública

relativa às florestas plantadas, a política pública relativa às florestas nativas e a

política de proteção à biodiversidade, consideramos o Substitutivo nº 4, fruto de

consenso entre os diversos setores envolvidos na questão, a melhor alternativa.

Sabemos que há ainda muito o que avançar. Portanto, ressaltamos a sugestão da

Comissão que nos precedeu de criar comissão especial com o objetivo de debater

diretrizes e colher subsídios para a formulação de uma política de desenvolvimento

florestal com finalidade econômica.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.771/2008 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 4, da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, e pela rejeição da Emenda nº 3 e dos Substitutivos nºs

2 e 3, apresentados em Plenário.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gláucia Brandão - João Leite -

Adelmo Carneiro Leão - Wander Borges.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.138/2007

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Direitos Humanos requer, por meio da proposição em análise, seja

encaminhado ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar, solicitando as informações a

seguir sobre a situação funcional do Ten.-Cel. José Geraldo de Azevedo Lima:

1) se esteve em licença sem vencimentos nos últimos dois anos, qual foi a

justificativa apresentada;

2) se está atualmente usufruindo de férias-prêmio, qual a motivação;

3) se é de conhecimento do Comando-Geral que ele estaria prestando serviços

para a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, no cargo de Coordenador Executivo

de Relações Institucionais.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 15/9/2007, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Comissão de Direitos Humanos, valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art.

102 do Regimento Interno, deve lançar mão do pedido de informações às autoridades

estaduais visando a assegurar que os diversos órgãos do Poder Executivo pautem

sua conduta pelos princípios conformadores da administração e pelos preceitos

constitucionais que garantem ao cidadão a liberdade de ir e vir, a expressão de suas

ideias e a sua incolumidade.

A proposição tem por objetivo obter esclarecimentos sobre a situação funcional do

Ten.-Cel. José Geraldo de Azevedo Lima. Conforme informações, esse servidor teria

pedido afastamento de suas funções no Estado e estaria ocupando o cargo de

Coordenador Executivo de Relações Institucionais na Companhia Vale do Rio Doce.

O que ensejou o requerimento em análise foi a participação do Tenente-Coronel em

uma operação policial para desocupação de um prédio supostamente de propriedade

daquela Companhia.

A esse respeito, convém salientar a Lei nº 5.301, de 1969, que assim determina:

“Art. 22 - Aos militares da ativa é vedado fazer parte de firmas comerciais, de
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empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou emprego

remunerado.”.

Tendo em vista a competência do Poder Legislativo para fiscalizar e acompanhar as

atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições públicos, sempre que considerar

conveniente, julgamos oportuna a solicitação de informações proposta no

requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.138/2007.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de maio de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor Viana - Weliton

Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/7/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Délio Malheiros, notificando a criação da Frente Pró-TRF-MG, pela

implantação de sede do Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, no Município de

Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Mirtes Sobreiro

Cobra, ocorrido em 6/7/2009, em Borda da Mata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Ubirajara

Monteiro de Carvalho, ocorrido em 7/7/2009, em Pouso Alegre. (- 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 Governador do Estado, com o Secretário de Defesa

Social e com o Presidente do Instituto Minas pela Paz pelo lançamento do Projeto

Regresso (Requerimento nº 4.060/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de repúdio ao jornal "Gazeta Norte Mineira", de Montes Claros, e ao jornalista

Waldemar Soares, do mesmo jornal, pela reportagem que fez menção pejorativa e
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discriminatória aos povos indígenas, em especial o xacriabá (Requerimento nº

4.141/2009, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o jornal "Gazeta Norte Mineira" pelo 10º aniversário de sua

fundação (Requerimento nº 4.146/2009, da Comissão de Transporte).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Weliton Prado e Hely Tarqüínio

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

Fase: Registro de presença - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.186/2009; discursos dos Deputados Weliton Prado e

Antônio Júlio; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Padre João,

Weliton Prado, Alencar da Silveira Jr. e Weliton Prado; votação do projeto, salvo

emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de votação;

ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação; verificação de

votação; ratificação da aprovação; declarações de voto; questões de ordem; chamada

para recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação

dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -

Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -

Dalmo Ribeiro Silva - 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 - 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 - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira

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

Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio -
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Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - 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)

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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com grata satisfação e alegria, a

presença em Plenário da ex-Deputada Elisa Costa, atual Prefeita Municipal da

importante cidade de Governador Valadares.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.186/2009, do

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

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discuti-lo, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Saúdo a todos e a todas. O Projeto nº 3.186/2009, do

Governador do Estado, que cria a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do

Estado de Minas Gerais, infelizmente foi aprovado nesta Casa.

Não é o projeto que queríamos. Por isso, com muita firmeza, falo que o PT e o
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PCdoB são totalmente contrários à aprovação dessa lei. Vamos fundamentar,

apresentar documentos, mostrando os motivos pelos quais somos contra essa

agência. No nosso ponto de vista, é uma agência tarifária, uma agência para

homologar as vontades do governo, para aumentar o valor da conta de água. A

princípio, somos totalmente favoráveis à criação de agências, principalmente de

agências que cumpram o seu papel, que é a regulação e a fiscalização. Infelizmente,

do jeito que o projeto aqui se encontra, não atende o conjunto da população de Minas

Gerais e muito nos preocupa porque o nosso Estado já tem uma das tarifas mais

caras do Brasil, que é a tarifa da Copasa, e um sério problema em relação ao

tratamento de esgoto. Apresentarei o nome de várias cidades, o valor que lhes é

cobrado pela taxa de esgoto, e nessas cidades não há sequer tratamento de esgoto.

A Copasa cobra pelo tratamento de esgoto e não oferece o serviço, o que é

totalmente ilegal. E a agência serviria justamente para fiscalizar, para regular. Agora,

do jeito como está sendo criada, o Governador assinará um decreto relativo ao

funcionamento das diretorias e, com uma canetada, ele define como será. E é lógico

que quem estiver lá seguirá as diretrizes do Governador. Então é a raposa tomando

conta do galinheiro, em detrimento da população, das pessoas mais pobres, daquelas

que pagam, com sacrifício, a conta de água e a de luz. Fizemos um estudo muito

detalhado, contendo todo o histórico, todas as emendas, com toda a luta em relação

aos valores cobrados pela tarifa de água e de esgoto da Copasa em relação ao

projeto. Que projeto é esse? Gostaria de detalhar para vocês.

O primeiro ponto que gostaria de tratar refere-se a considerações sobre a criação

da agência tarifária no âmbito estadual. Não falo agência reguladora, porque não é a

agência que cumprirá sua finalidade, pois está muito distante do que determina a Lei

nº 11.445, que é um verdadeiro marco regulatório. Se fosse cumprir os dispositivos

da Lei nº 11.445, seríamos totalmente favoráveis à aprovação do projeto. Mas, da

maneira como está, somos contra. Faço uma indagação: por que a preocupação é

muito grande com a Copasa quando se fala nessa agência reguladora? Porque, até o

momento, só estarão vinculados à agência, de forma obrigatória, os Municípios que

tenham contrato de concessão com a Copasa e convênio de delegação das funções

de regulação e fiscalização com o Estado. Então quem já tem convênio com a
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Copasa fica obrigado a fazer parte dessa agência. Estão vinculados de forma

obrigatória, o que contraria a Lei nº 11.445, porque, se o Município quiser fazer uma

agência no âmbito municipal, pode; se quiser criar uma agência no âmbito regional,

pode; se quiser ficar vinculado a essa agência no âmbito estadual, pode também.

Portanto não se pode obrigar o titular, no caso os Municípios, a ficarem vinculados se

já têm convênio com a Copasa. Todos os Municípios, os 611 Municípios que já têm

contrato com a Copasa estão obrigatoriamente vinculados a essa agência, que é uma

agência tarifária. Os outros Municípios podem optar por essa agência e criar outra

entidade de âmbito municipal ou podem consorciar com outros Municípios. Nossa

grande preocupação é com os Municípios que estão vinculados de forma obrigatória

com a agência.

Por que afirmamos que é uma agência tarifária? Perguntam-me como posso afirmar

que essa agência é tarifária, para aumentar o valor da conta de água. Eu provo.

Quando lutamos para que o pedido de urgência na tramitação da proposta fosse

retirado, defendíamos a ampliação do debate com os Municípios, com as entidades,

com os representantes dos usuários. Realizamos a audiência pública no dia em que o

pedido de urgência na tramitação foi retirado. O próprio Secretário de

Desenvolvimento Urbano afirmou que esse ato demonstrava o compromisso do

governo em discutir, com exaustão, o projeto, a fim de que fosse melhorado. Mas isso

não ocorreu. Estas são palavras do Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor,

Dr. Baêta, que participou conosco de reuniões do BDMG. Foi dito que, neste ano,

garantiríamos o encaminhamento da lei. Ele se lembra de que faríamos isso até o

final do ano. Está aqui escrito: “Neste ano, cumpriríamos o encaminhamento da lei”.

Pergunto por que foi antecipado? Por conveniência, em razão da liminar que

conseguimos para impedir o valor da água da Copasa? Conseguimos uma liminar.

Desde 2007, estamos entrando com ações na Justiça, questionando os aumentos

ilegais e abusivos da Copasa. Conseguimos uma liminar, no mês de janeiro, por meio

de uma representação no Ministério Público? Por que conseguimos a liminar?

Porque, em Minas, não havia uma agência para regular o setor. A Lei nº 11.445 diz

que só podem ser analisadas as planilhas se houver uma agência reguladora do

setor. Em Minas Gerais, há essa agência? Não. Desde 2007, quando a lei foi
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aprovada, não há agência. O governo de Minas não cumpre a lei. A Copasa não

cumpre a Lei nº 11.445, por isso conseguimos suspender o valor da água na Justiça.

O que o governo fez? Enviou o projeto à Assembleia. Por que ele não fez da maneira

como o Secretário disse? Por que se apressaram em encaminhar o projeto? Porque

conseguimos barrar o aumento da Copasa. Querem a prova? Está aqui. Vou provar.

Concluindo, a única coisa que parece preocupar o governo do Estado não é a

regulação nem a fiscalização do serviço de saneamento, mas uma liminar que

impede que a Copasa reajuste as tarifas até a criação da agência. O Dr. Antônio

Baêta Cançado afirmou, na audiência pública, que não se pode proteger os

interesses individuais de uma empresa como a Copasa e distanciar-se da Lei nº

11.445. Temos de obedecer a essa lei. O próprio Presidente da Copasa disse, em

entrevista à imprensa, que a conta aumentará em torno de 9%. Olhem que o Diretor e

o Presidente da Copasa deram entrevistas em todos os jornais, falando disso. Quem

diz que a agência não é tarifária? Quem diz que ela será criada somente para

aumentar o valor da conta de água não é só este Deputado, mas o próprio Presidente

da Copasa, o próprio Diretor Financeiro de Relações Institucionais e de Investimentos

da Copasa, que reafirmou que, neste ano, o reajuste tarifário da companhia não foi

realizado. Por que não foi realizado? Palavras do Diretor Financeiro: “Em virtude da

decisão judicial”. De acordo com ele, o próprio projeto de criação de uma agência

reguladora é para possibilitar a elevação das tarifas. Está aqui a fala do Diretor da

Copasa, ou seja, a criação da agência para possibilitar a elevação das tarifas. O

projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa, em regime de urgência. No

segundo semestre, segundo ele, já teremos um aumento da conta de água. São

palavras do Diretor da Copasa e do seu Presidente. Assim que criarem a agência,

vão querer aumentar em 9% o valor da conta de água. Ele admitiu que o objetivo de

criação dessa agência não é cumprir a Lei nº 11.445, mas aumentar mais ainda o

valor da conta de água da população de Minas, que já está tão sofrida. Como estou

cansado de falar, esta é uma questão óbvia para todo mundo: a água e a energia

elétrica são bens públicos essenciais à vida. Infelizmente, no nosso Estado, vêm

sendo tratadas como mercadoria.

As tarifas são realmente muito elevadas, em um patamar incomparável com a de
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outros Estados. Darei um exemplo, da minha cidade, Uberlândia. Comparemos o

valor da tarifa, a qualidade da água e o tratamento de esgoto realizado em Uberlândia

e os da Copasa. Não há como comparar. É muito, muito, muito melhor, infinitamente

melhor os de Uberlândia, realizado por um departamento municipal. Onde há um

departamento municipal, a Copasa quer entrar, quer assinar convênio, já quer

aprovar a lei nas Câmaras Municipais para assumir e aumentar o valor da conta de

água, assim como o valor relativo à tarifa de esgoto. Em Uberlândia, o valor da conta

de água é bem mais baixo que o da Copasa, e isso acontece também em outros

Municípios, assim como em outros Estados. Repito, o valor do tratamento de esgoto

em Uberlândia é menor que o da Copasa. É menor e é melhor. É muito, muito, muito

melhor.

Temos um estudo totalmente detalhado que prova cada afirmação que faço aqui.

Fizemos levantamentos e estudos relativamente a várias cidades. Ingressamos com

dezenas e dezenas de ações na justiça. Durante a audiência pública, realizada em

maio na Assembleia, o Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, José Antônio

Baêta, criticou a participação da Copasa no processo de criação da agência e afirmou

que a interferência do governo pode comprometer o papel fiscalizador da entidade. É

lógico. Se o governo controla tudo, se faz o que quer, os diretores que atuarem nessa

agência farão o que a Copasa quiser. Aqui fica nosso questionamento. Essa agência

não tem autonomia nem independência.

Alguns desafios foram levantados na audiência pública. Pergunto: Esses foram

debatidos à exaustão? Infelizmente, não. O projeto, na minha avaliação, continua

sendo apreciado de afogadilho. O mesmo poderia ser melhorado e modificado.

Poderia haver uma agência de verdade, não apenas com o objetivo de aumentar o

valor das tarifas de água e de esgoto.

Citarei alguns problemas levantados não só pelos Deputados, mas também pelos

Prefeitos, pelo Ministério Público Estadual, pela Frente Estadual de Saneamento

Ambiental e pelo Sindágua, sindicato que representa e defende os trabalhadores.

Houve unanimidade na apresentação de questionamentos. Vejamos:

Primeiro, a agência deve tratar não só de água e de esgoto, como também de todo

o saneamento básico. O Prefeito de Alfenas, Pompílio Canavez, afirmou que o
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saneamento é tudo e que o lixo chega a ser uma preocupação, assim como a

drenagem. Não se pode criar uma agência apenas para discutir água e esgoto. Ficará

muito mais caro se os Municípios criarem outra agência para discutir drenagem fluvial

e o lixo, por exemplo. Infelizmente, é isso que irá acontecer, e não é o que queremos.

Ora, as empresas que prestam serviços aos diversos Municípios precisam ser

reguladas. Isso é uma verdade. Conforme disse aqui, os Municípios, até por questões

técnicas e econômicas, esperavam que a agência estadual incorporasse a questão

do lixo e da drenagem. No Lago de Furnas, segundo o Prefeito Pompílio, a drenagem

é um dos principais problemas porque, com qualquer chuva, é grande a confusão. A

chuva traz problemas a todo o Estado de Minas não só a Alfenas, mas também a

várias outras cidades. Por isso a agência precisava ser de saneamento - e não

apenas de água e de esgoto -, com o objetivo de aumentar mais ainda a tarifa em

nosso Estado.

Quanto ao saneamento ambiental, questionou-se esse vazio, afirmando que os

outros serviços de saneamento podem até não ser tarifados, mas precisam ser

regulados. Esses têm de ser regulados, mas, infelizmente, isso não está sendo

contemplado no projeto. Tenho dados oficiais do IBGE. Minas Gerais ainda tem

“causa mortis” em razão do não tratamento dos resíduos sólidos. Pessoas estão

morrendo por falta desse tratamento. Se houver uma política, não será preciso correr

atrás do prejuízo, como ocorre no caso de epidemias. O tratamento de esgoto, a

coleta, o tratamento dos resíduos, a drenagem têm de ser regulamentados por uma

agência de saneamento. Se outros Estados não o fizerem, o nosso tem

características particulares que justificam que a agência regule o saneamento, e não

somente a água e o esgoto. Ora, pau que dá em Chico dá em Francisco: se outros

Estados não fizerem, temos de questionar o posicionamento do governo desses

Estados, da mesma maneira que estamos questionando o do Estado de Minas

Gerais.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Nobre Deputado, companheiro Weliton

Prado, gostaria de parabenizá-lo mais uma vez, assim como às Bancadas do PT e do

PCdoB, por seu pronunciamento contra esse projeto, com argumentos muito sólidos.

É um projeto que não tem a abrangência prevista na lei do saneamento. Exatamente
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na linha em que V. Exa faz seu pronunciamento, precisamos de uma agência

abrangente, que cuide da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos e

das águas pluviais.

Também questionamos a pouca ou quase nenhuma democratização dessa

agência, que não tem um conselho de consumidores, que não tem previsão de

audiências públicas, uma agência “chapa branca”. Sabemos que a política tarifária

pode recuar ou avançar na tarifa, em determinados momentos, mas o importante é

que haja transparência no cálculo e na definição dessa tarifa. Por isso, não podemos

concordar com essa agência, quando o Presidente da Copasa pede para a

Assembleia acelerar a tramitação do projeto para aumentar a tarifa de água em Minas

Gerais. Somos contra um processo de aumento de tarifa sem transparência, sem

realização de audiências públicas e sem o acompanhamento de um conselho de

consumidores. Agora, no segundo turno, vem uma emenda que revela que essa

agência ainda terá em seu corpo técnico um conjunto de servidores efetivos. É mais

ou menos pôr a raposa para tomar conta do galinheiro. É dar função gratificada para

o tarifador-geral e para o auxiliar de tarifação, porque esses devem ser os cargos da

agência de reajustamento. Porque essa não é uma agência de saneamento, uma vez

que só trata da água e do esgoto; é agência de reajustamento. Logo, deverá ter em

seu quadro técnico o auxiliar de tarifação, o tarifador-geral. E vem o projeto agora, no

segundo turno, com essa emenda para a aprovação da Assembleia.

Então, quero parabenizar a V. Exa., dizendo que é muito importante que haja maior

transparência e abrangência no trabalho da agência reajustadora de tarifa de água e

esgoto em Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço as contribuições do Deputado André

Quintão, dizendo que é justamente isso: é uma agência para homologar o aumento

da tarifa de água em Minas Gerais, o que é uma grande maldade. O povo mineiro não

precisava de mais esse presente de mau gosto, uma vez que já paga uma tarifa muito

elevada. O povo está sofrendo. Uma mãe, que custa a manter os filhos na escola, é

que sabe das dificuldades ao final do mês para pagar as contas de água e luz. Se ela

não paga, ninguém tem dó. Quando o Estado é o devedor, ele demora anos e anos

para cumprir a sua responsabilidade; mas, quando é o cidadão que está devendo a
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conta de água ou de luz, não importa se ele tem filhos ou familiares doentes - corta-

se sua água ou luz. Hoje mesmo o jornal “Hoje em Dia” traz a matéria sobre um

senhor que teve sua conta de luz cortada de forma equivocada pela Cemig. Ou seja,

concordo plenamente com o Deputado André Quintão: é um verdadeiro abuso, um

verdadeiro absurdo a forma como tramita esse projeto nesta Casa. É um projeto que

fere até mesmo a dignidade humana; não é um projeto que se preocupa com a

população ou mesmo com o saneamento, a regulação e fiscalização, que seriam tão

necessários em nosso Estado. É um projeto que realmente tem o objetivo de

aumentar as tarifas em nosso Estado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Quero parabenizar o nobre Deputado

Weliton Prado por essa importante jornada: a resistência a este projeto. As nossas

Bancadas do PT e do PCdoB estão encaminhando contrariamente a ele, porque vai

ferir os interesses dos consumidores de água de Minas Gerais.

A forma como está sendo votado, levará à criação de uma agência que não respeita

o que foi definido pela lei federal, pela lei do saneamento. A agência tem como

principal objetivo fazer o controle social da prestadora de serviço. Temos que ter uma

agência para controlar a qualidade do serviço prestado pela Copasa, para controlar o

preço para que não seja abusivo como o praticado. Entretanto, a agência está sendo

criada à imagem e semelhança da Copasa, para atender a interesses específicos da

Copasa. Nesse sentido, Deputado Weliton Prado, na semana passada, o governo, o

PSDB, comparou, neste microfone, esse projeto com o da Bahia. O projeto da Bahia

é muito mais avançado do que o de Minas Gerais. A Bahia fez uma opção por dividir

o Estado em regiões, formando os consórcios municipais para abastecimento e

saneamento. Ao se formarem os consórcios municipais de saneamento, respeita-se a

autonomia e a titularidade dos Municípios. Uma vez formados os consórcios, cada um

terá uma agência própria de controle. A sociedade civil dos Municípios fará o controle

social dos consórcios. É o exemplo mais avançado e moderno de controle social.

Enquanto os consórcios estão em formação, criou-se uma comissão provisória

transitória para fazer o controle. Isso é completamente diferente do projeto de Minas.

Aqui, o projeto desce goela abaixo dos Prefeitos e das Prefeitas. Todos os Prefeitos

que já têm contrato com a Copasa estão obrigados a aderir à agência reguladora do



____________________________________________________________________________
1035

governo, o que fere a autonomia e a titularidade do Município. É um péssimo

exemplo, pois transforma uma agência que deveria ser de controle social do povo,

dos consumidores, dos Prefeitos, em uma agência chapa branca da Copasa para

atender aos interesses da Presidência da empresa, que pretende impor um aumento

de 9,5%. E com o absurdo de, antes mesmo de se criar a agência, criar um cabide de

emprego dentro dela, pois cria-se um cargo de tarifador-geral. Na verdade, é isso que

será, esse cargo: o de tarifador-geral. O projeto que está sendo votado é um péssimo

exemplo. Isso não é agência de controle social, pois na agência deve haver

participação do povo, conselho com direito a voto, autonomia e respeito à autonomia

e à titularidade dos Municípios. O governo veio aqui na semana passada falando que

nossa agência é igual à da Bahia. Vamos observar o modelo da Bahia, o dos

consórcios regionais, e votar. Se for dessa forma, voto favoravelmente. O jeito como

o assunto está sendo encaminhado é uma enganação. Trata-se de uma agência

tarifadora, uma agência para simplesmente satisfazer os interesses do Presidente da

Copasa, que pretende impor um aumento para o consumidor de 9,5%.

O Deputado Weliton Prado* - O Deputado Carlin Moura está coberto de razão. É

justamente isso. O objetivo é aumentar o valor da tarifa de água e de esgoto em

nosso Estado. Prova disso é que o próprio Secretário disse que enviaria o projeto

para esta Casa até o final deste ano. Por que ele mudou de ideia? Sabe por quê?

Porque houve uma liminar. Veja: “Justiça proíbe aumento da Copasa. Justiça proíbe

reajuste da tarifa.” Isso porque, no Estado de Minas Gerais, o governo não cumpre a

Lei nº 11.445, que determina a criação de uma agência.

Está como matéria em todos os jornais, no “Super” e no “O Tempo”: “Justiça proíbe

aumento de ajuste da tarifa da Copasa”; no jornal “Diário do Comércio”: “Reajuste da

tarifa da Copasa é suspenso”; no jornal “Hoje em Dia”: “Reajuste da Copasa depende

de agência reguladora”. O próprio Diretor de Investimento da Copasa afirma tudo isso

que o Deputado Carlin Moura acabou de falar. É a prova. Vejam o que o Diretor

Financeiro, Ricardo Simões, disse em relação ao projeto. Ele fala que o projeto

encontra-se em tramitação na Assembleia, em regime de urgência, e acredita que

deve ser regulamentado no segundo semestre. Assim que for aprovado, haverá o

aumento da tarifa de água no nosso Estado em torno de 9,5%. Essa é a declaração
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do Diretor de Investimentos da Copasa.

Outra questão que o Deputado Carlin Moura apresenta, que é verdade em relação

ao controle social e à participação popular, é que há 15 anos que foi aprovada a Lei

nº 11.720, que dispõe sobre a Política de Estadual de Saneamento. O Governador

Aécio Neves já está terminando o seu segundo mandato. Foram sete anos para

colocar a lei em prática, e isso não aconteceu. Minas Gerais não tem conselho para

garantir a participação popular e garantir o Conselho Social. A Frente de Saneamento

mostra-se preocupada porque, após 15 anos da aprovação da Lei nº 11.720, que

dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento, ela ainda não foi aplicada,

especialmente porque não foi regulamentado o conselho para fazer o controle social

da política de saneamento do Estado nem o Fundo de Saneamento, para que os

gastos fossem marcados e definidos pelo controle social. Há 15 anos o Estado não

cumpre a legislação.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Nobre colega Deputado Weliton Prado,

inicialmente gostaria de cumprimentá-lo, não somente por essa intervenção mas pelo

conjunto das ações do Deputado nesta Casa. V. Exa. vem se mostrando como um

dos parlamentares mais ativos, em sintonia com as demandas, com o clamor que

vem da sociedade e, de maneira especial, na defesa dos direitos do consumidor, dos

direitos do cidadão.

Com respeito à questão específica, a da agência, gostaríamos de dizer que

estamos tratando de uma atribuição, do âmbito estadual, nacional ou mesmo

municipal, que é inquestionável. Assistimos, nos últimos anos, a críticas e ações

sistemáticas contra a capacidade de ação e de intervenção do aparelho do Estado,

no Brasil e em todo o mundo, nessa onda de neoliberalismo que assolou o planeta.

Infelizmente, o mundo agora levou um grande choque com os parâmetros que

orientaram o Estado neoliberal nas últimas décadas. Mas essa atribuição nunca foi

questionada, porque é a atribuição efetiva de promover o regulamento, o controle,

particularmente defendendo e promovendo os interesses da comunidade. O que se

esperava era que, ao se propor um regulamento desta natureza, ele viesse completo,

como foi proposto, discutido e aprovado em nível nacional, como lei de saneamento,

e não tratar-se exclusivamente de água, mas cuidar-se de tudo que se relacionasse a
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saneamento, tratando da disposição final dos resíduos sólidos, que é um problema

seríssimo na grande maioria dos Municípios mineiros.

Tratamos a questão efetiva do tratamento do esgoto, outro caso sério, para não

deixar, como ocorre em todo o Estado, o Ministério Público legislar, praticamente,

tendo em vista a falta de regulamentação, de mecanismos de controle social por parte

do ordenamento da nossa legislação. Portanto, o Deputado está pleno de razão.

Toda a nossa Bancada está sintonizada com a sua defesa, com a sua posição.

Esperamos que essa legislação seja alterada, indo ao encontro dos anseios do povo

mineiro, que deseja ter direito à água de qualidade, com preço acessível, ao esgoto

em cada uma das nossas cidades e comunidades tratado e devolvido ao meio

ambiente, de forma a não poluir ainda mais os nossos rios e cursos d’água. Também

quer uma legislação que favoreça a implantação dos aterros sanitários, para garantir

a deposição final dos resíduos sólidos, como merece e precisa o meio ambiente. O

mundo inteiro chama a atenção para isso. Deputado Weliton Prado, a sua defesa

honra a Bancada do PT e as nossas melhores tradições.

O Deputado Weliton Prado* - Gostaria de agradecer ao Deputado Almir Paraca.

Fica aqui a nossa admiração em relação ao trabalho de V. Exa., sempre presente no

Noroeste e no Norte de Minas, bem como no Vale. O Deputado é muito atuante. É um

dos parlamentares do Brasil que possui a marca da defesa do meio ambiente,

defendendo com muita firmeza o povo. A preocupação com o meio ambiente é

fundamental, pois se refere à vida. V. Exa. tocou num ponto fundamental em relação

à Bancada. Fica aqui o nosso reconhecimento em relação ao trabalho do PT e do

PCdoB nesta Casa. O projeto em tramitação foi prioridade de toda a Bancada. O

nosso reconhecimento ao coordenador da nossa Bancada, o Carlão, nosso 11º

Deputado, sempre presente no Plenário - ele abraçou com muito amor esse projeto,

pois sabe qual seria o sofrimento das pessoas, se fosse aprovado como está -, bem

como de toda a assessoria, da Beth, de todos os parlamentares da Casa. Parabenizo

o nosso Líder, Deputado Padre João; o Deputado Adelmo; as Deputadas Maria

Tereza e Cecília Ferramenta; os Deputados Durval Ângelo, Paulo Guedes, Carlin

Moura e Almir Paraca. O nosso reconhecimento a todos os Deputados da Bancada.

Por unanimidade, temos a convicção, por meio de estudos profundos, de que o
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projeto como está não atende às necessidades do povo mineiro, não atende à Lei nº

11.445. Por isso, as Bancadas do PT e do PCdoB não concordam. Não somos

contrários por ser; apresentamos alternativas; apresentamos substitutivos, emendas,

debate, mas, infelizmente o governo não quis. Por quê? Porque o interesse não é que

haja uma agência para regular, com participação da sociedade, com controle social.

O objetivo é aumentar o valor da conta de água, como afirmaram o Presidente e os

Diretores da Copasa, nos jornais. Toda a Bancada e a assessoria estão de parabéns

pelo empenho, pela mobilização e pelo compromisso em defender o povo.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero cumprimentá-lo, Deputado

Weliton Prado, pelo seu trabalho incansável em defesa do consumidor, sobretudo do

consumidor da Copasa, dos que precisam do serviço da Copasa.

Lembro-me bem de que a Maria do Carmo, atual Prefeita de Betim, quando

Deputada Federal, lutou arduamente a favor da titularidade do saneamento. Esse é

um dos motivos por que discordamos desse projeto e votamos contra, numa

orientação de toda a nossa Bancada e do Bloco PT-PCdoB.

Além disso, reafirmo aqui o controle social. É uma agência que não garante a

participação efetiva da sociedade, não garante o controle social. Há também os

resíduos sólidos. Não é possível uma agência só de água e esgoto. A questão dos

resíduos sólidos é hoje grave e urgente. Basta dizer que, na Europa, já não se

aceitam aterros sanitários; são proibidos. Os resíduos sólidos são usados para gerar

gás ou energia, e no Brasil estamos muito atrasados. Então é preciso incluir este

debate, incluir agências que discutam e direcionem o resíduo sólido. Por esses

motivos já mencionados aqui por vários Deputados de nosso bloco, reafirmamos

nosso posicionamento contrário ao projeto. Não ao projeto em si, mas sobretudo por

esses aspectos que já foram tão bem discutidos. Reafirmamos nossa posição.

Votamos contra no 1º turno e estamos discutindo para conseguir fazer, no 2º turno, as

modificações necessárias, a fim de que realmente o povo mineiro tenha seus direitos

garantidos, direitos de consumidor, sobretudo em relação à água e ao esgoto.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço à Deputada Maria Tereza Lara e

parabenizo-a, fazendo um reconhecimento do seu trabalho e do trabalho da Prefeita

de Betim, que foi Deputada Federal por diversos mandatos, a Deputada Maria do
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Carmo, que realmente teve um grande empenho no Congresso Nacional para que

Estados e Municípios respeitassem o meio ambiente, a titularidade dos Municípios,

no que diz respeito ao saneamento. Foi uma grande lutadora, uma guerreira na

Câmara dos Deputados e agora está em Betim, colocando a casa em ordem. Com

toda a sua experiência e a sua capacidade, terá um excelente mandato.

A Deputada Maria Tereza Lara falou muito bem. Estão aqui dados da Organização

Mundial de Saúde. O que diz a Organização Mundial de Saúde? Entende-se que

saneamento básico é o controle de todos os fatores do meio físico que exercem ou

podem exercer efeitos nocivos à saúde e ao bem-estar físico, mental e social. O

saneamento básico não se restringe somente ao abastecimento de água e à rede

coletora de esgoto e seus tratamentos, mas inclui também a limpeza pública e a

coleta de lixo. É a definição da Organização Mundial da Saúde. Será que a

Organização Mundial da Saúde está errada e o governo de Minas está certo? Faço

essa pergunta, à qual o próprio governo pode responder. A coleta de lixo e a

destinação final são o grande problema do saneamento básico e dos Municípios, que

já arcam com muitas atribuições do Estado e da União. É um grande problema

ambiental, porque, além do perigo de contaminar as águas superficiais e

subterrâneas, pode acarretar doenças na população. Aqui, em Minas Gerais, mais

ainda. Temos o Aquífero Guarani, a maior reserva de água do mundo. Olhem a

riqueza que temos, a qual infelizmente pode estar sendo contaminada. A maior

reserva de água doce potável do mundo está embaixo do nosso solo. Temos de tratá-

la com muita responsabilidade e compromisso com as gerações do presente e do

futuro, porque não se vive sem água.

Limpeza urbana. Segundo o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - Ibam -,

o sistema de limpeza urbana e a remuneração desses serviços têm se tornado uma

grande preocupação dos Municípios diante do aumento das responsabilidades

assumidas por eles, muitas até de competência do Estado e da União. As Prefeituras

estão estabelecendo cobrança direta desses serviços, porém a questão é polêmica,

especialmente por causa da dificuldade de estabelecer adequadamente a cobrança

de todos esses serviços envolvidos no processo de gestão dos resíduos sólidos,

como coleta, limpeza, logradouros públicos e disposição final. O Ibam também
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considera deficiência das administrações não planejarem suas ações relacionadas

com a gestão de resíduos sólidos e a identificam como respectivos custos.

Outro problema se refere à questão social: as pessoas de baixa renda e em estado

de risco social não podem pagar pelos serviços e não podem ter a prestação

interrompida - e o valor realmente é muito alto. Aqui, em Minas Gerais, sofrem muito

mais, pois o valor da água cobrado pela Copasa é mais alto que o de outros Estados,

que o dos departamentos municipais. Colocamos essa questão do controle social em

nosso estudo, com o Ministério Público à frente. E o Sindágua defende uma

participação maior dos Municípios, pois eles serão cobrados. Além disso, é evidente a

falta de controle social na composição da direção da agência. Há uma falta de

representação dos Municípios, dos usuários de saneamento, dos comitês de bacia e

dos sindicatos. Pretendemos alcançar o mínimo de transparência, e faz-se necessária

uma representação paritária da sociedade.

Vejam o absurdo: os funcionários da agência devem ser concursados para se

garantir a autonomia administrativa. Entretanto, no projeto estão garantindo o

concurso? Não. A base de técnicos e engenheiros deve ser de funcionários estáveis.

Isso é lógico, pois eles terão compromisso com o povo. O § 1º do art. 15 estabelece

que as competências da diretoria colegiada e das unidades previstas no “caput” do

artigo - uma Procuradoria, uma Auditoria Setorial, uma Assessoria de Comunicação,

uma Ouvidoria e um Conselho Consultivo de Regulação -, bem como a denominação

e as competências das unidades da estrutura orgânica complementar, serão

estabelecidas por decretos. Vejam que o que definirá tudo isso - como será o

funcionamento - será uma canetada do Governador. Ele definirá todos os órgãos - o

Conselho Consultivo, a Assessoria de Comunicação, a Ouvidoria -, nomeará os

Diretores, e quem não seguir o que ele quer será colocado para fora com uma

canetada, portanto a Agência não terá o controle social, não contará com a

participação do povo, não terá autonomia nem independência. Quem estiver lá fará

as vontades do Governador, da Copasa, ou seja, aumentará o valor da conta de

água, da conta de esgoto e não fiscalizará a situação dos Municípios e de seu

tratamento de esgoto. Ora, o próprio Ministério Público chamou a atenção para o fato

de se remeter para um decreto do governo a regulamentação das Diretorias: deve a
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lei descrever o mínimo do que vai ser cada uma delas. Isso não sou eu quem está

falando, mas o próprio Ministério Público, pois, se não for assim, poderá haver uma

ingerência administrativa. Isso é o que vai acontecer. O Dr. Baeta citou sua

preocupação em relação ao confronto com o governo, principalmente porque, no caso

da Copasa, a maior parte do capital é dele. Com uma canetada, poderão esvaziar

todas as atribuições do Diretor, pois não lhe estão dando a sustentação necessária.

Se está sendo regulamentada por decreto, o mesmo decreto pode retirar a estrutura.

Não há segurança jurídica para um órgão dessa natureza. E isso é o próprio

Promotor de Justiça que está falando. Com uma canetada, o Governador faz e, com

outra, ele desfaz. Qual é a segurança jurídica? Deveríamos dar essa garantia por

meio da legislação, e não estamos fazendo isso. Infelizmente, ficaremos totalmente

sob a ingerência administrativa do governo e da Copasa.

O Deputado Tenente Lúcio (em aparte)* - Deputado Weliton Prado, minha

preocupação, em especial, e a de vários Deputados desta Casa de Leis é,

principalmente, com a população dos Municípios de baixa renda e com o que está

acontecendo na prática. Hoje, o Ministério Público está autuando os Prefeitos,

multando as Prefeituras por não fornecerem o tratamento de água e esgoto

adequados. Exemplo: estamos, junto à Copasa, acompanhando e já fizemos pedidos

para três cidades próximas a Uberlândia: Indianópolis, Estrela do Sul e Iraí de Minas,

onde estão sendo jogados dejetos dentro da lagoa, do lago e do Rio Bagagem. O

Ministério Público está, portanto, autuando os Prefeitos, e está sendo feita uma

pressão muito grande junto às Câmaras Municipais, aos Presidentes de Câmara e

aos Vereadores. Os Prefeitos ficam em situação muito constrangedora, até porque

não têm dinheiro. Eles precisam realmente atuar e pegar parceria com o governo

estadual, no caso da Copasa. Seria prudente que o governo federal atuasse de forma

inteligente, porque existe um repasse que se faz três vezes por mês, para o Fundo de

Participação dos Municípios. Se o governo federal realmente desse oportunidade às

Prefeituras de repassarem esses recursos, para que o Prefeito fizesse o aterro

sanitário e o tratamento de água e esgoto em parceria com o Estado, e desse um

tempo para que isso fosse feito, seria inteligente por parte do governo federal e

também do governo estadual, que está agindo; essa é a realidade. Se a água sai da
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forma como sai em Uberlândia - e V.Exa. elogiou o Prefeito Odelmo Leão, da nossa

cidade -, ela é mais barata. Então a população de Uberlândia e principalmente o

Prefeito estão de parabéns. Mas o Governador e a Copasa aqui, em Minas Gerais,

estão atuando. Não tenho dúvida alguma. V. Exa. pode estar certo: realmente é uma

água que poderia ser mais barata se houvesse empenho do governo federal em

atender a essa demanda. A maioria dos Prefeitos são pessoas simples, que chegam,

assumem uma Prefeitura e já sentem a pressão do Ministério Público, que vai em

cima. Está certo o Ministério Público. Deve-se exigir dos Prefeitos que façam

realmente a sua parte, mas, se o governo municipal não tem recurso algum, deve-se

abraçar o governo estadual, que está ajudando de fato. Então pediria a V. Exa., que é

um Deputado atuante e, se Deus quiser, será Deputado Federal no próximo pleito,

junto e mais perto ainda do nosso Presidente ou do próximo Presidente que entrar - e

tomara que seja o nosso Governador Aécio Neves -, que faça gestões políticas para

que os Municípios menores tenham condições de receber à altura recursos e que

possam ser subsidiados, principalmente pelo governo federal, que é o governo que

retém o maior número de impostos. Os Governadores estão aí fazendo sua parte.

Graças a Deus, temos aqui nosso Governador, que está empenhado. São feitas

críticas ao governo do Estado, à Copasa - e V. Exa., como Deputado da Oposição,

tem total liberdade para fazê-lo, pois vivemos em um regime democrático -, mas,

graças a Deus, ainda temos pessoas que estão pleiteando e fazendo. Amanhã estarei

na Copasa, com dois dos três Prefeitos que estão vindo. Realmente a população

clama contra os dejetos serem jogados dentro das nossas represas e dos nossos

rios, porque isso muito nos preocupa. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Weliton Prado* - Agradeço-lhe. Nesta linha, está o questionamento que

fizemos. Entramos com várias ações na Justiça, porque o governo federal, por meio

do PAC, tem investido muito em saneamento. Deveria investir-se ainda mais. O que

acontece é que a Copasa cobra caro pelo saneamento e não presta o serviço. Não

destina o dinheiro que a população paga por saneamento para, de fato, fazê-lo.

Nestas cidades, a Copasa deixa os esgotos correrem a céu aberto, causando vários

males à saúde; joga esgoto nos rios e nos lagos, e isso não pode acontecer.

Dinheiro, a Copasa tem muito. Seu lucro cresceu 52,7%. Seu resultado líquido
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trimestral foi de R$133.000.000,00. Darei o exemplo de algumas cidades onde esse

serviço fica a cargo da Copasa, para vocês verem o que acontece. Começaremos

pela cidade de Extrema. Desde 2007, os moradores pagam 50% da taxa de esgoto,

mas não há o tratamento do esgoto, que é lançado diretamente no Rio Jaguari. Está

errado. A população paga e não tem o tratamento do esgoto. Está no contrato

assinado que a Copasa destinaria R$5.300.000,00 em obras de ampliação do

sistema de abastecimento de água do Município, mas o prazo se encerrará em

agosto e nada foi informado. A Copasa não cumpriu o contrato. A Copasa não

cumpre a lei, não respeita os Municípios. Vamos mais longe. Vamos à Joaíma. A

população paga 40% por taxa de esgoto. O esgoto é tratado? É tratado e lançado

diretamente no rio. Eles tratam, sim, de lançar o esgoto nos Córregos do Giruzinho e

do Escadinha e no Rio São Miguel. É isso o que a Copasa faz em Joaíma desde

1997. São 12 anos de descaso da empresa para com a população, que tem feito

verdadeiros sacrifícios para pagar a fatura da conta cobrada e para conviver com os

efeitos negativos do escoamento inadequado dos esgotos. Os problemas são muitos:

a água é de má qualidade; o valor da água e do serviço do esgoto é muito alto, sem

contar que o esgoto corre a céu aberto. Há ausência de tratamento de esgotos, e

mau cheiro é exalado pelo ar, dificultando até mesmo os momentos de refeição da

população. As redes de esgoto são mal estruturadas e estão danificadas, visto que

não suportaram a demanda. O esgoto hospitalar é lançado diretamente no rio. O

Vice-Prefeito do Município afirmou que as obrigações da Copasa no Município não

foram cumpridas. No Distrito de Giru, nem mesmo há prestação adequada dos

serviços de abastecimento de água. Foram construídas caixas d’água no Município,

porém não há tanque para armazenar a água para o consumo humano ou agrícola.

Há irregularidades também. Na placa de identificação de uma obra, a Copasa

afirma realizar investimentos na estação e ampliação do sistema de esgotamento

sanitário da cidade de Joaíma, com recursos da ordem de R$1.000.000,00, com

término em dezembro de 2008. Porém, há mais de 11 anos, a população recebe

informação do início das obras na cidade, e as obras não são concluídas. A Copasa

não cumpre a lei, não cumpre contrato. Faz a lei, assina que fará o tratamento de

esgoto e que cobrará depois da obra concluída. A população não se nega a pagar o
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que é devido, mas não pode pagar o que não deve. Se o serviço não é prestado,

como o cidadão tem de pagar? Ora, há 11 anos a população de Joaíma cobra que as

obras sejam concluídas, mas, infelizmente, não são.

Vamos agora a Jacinto. Desde dezembro de 2008, a população paga 40% de taxa

de esgoto. Sabem onde o esgoto é lançado? No Rio Jequitinhonha. São 11 anos de

descaso. Somente este ano é que a população tomou conhecimento das primeiras

obras, porém o sistema não foi concretizado. A população se manifestou contra a

cobrança e lotou a Câmara Municipal. No Município, há problemas até na rede

coletora. Sabem como escorre esgoto em Jacinto? A céu aberto. E, em Jacinto, a

população paga 40% de taxa de esgoto. Outra ilegalidade: o Município sancionou a

lei que proíbe a cobrança da tarifa de esgoto cobrada pela Copasa até a conclusão

do sistema. O Município aprovou uma lei. Só pode cobrar depois que o sistema

estiver pronto, e a Copasa não respeita a lei e passa por cima de tudo. Eu, aliás, fiz,

desta tribuna, vários questionamentos em relação ao Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais. Ele tem de ter responsabilidade na hora de

avocar a si os processos e fundamentar suas decisões. Não pode passar por cima da

decisão de qualquer maneira, sem fundamentação em relação ao Juiz de Primeira

Instância, por influência política. Isso não pode acontecer. Por diversas vezes, fiz

esse questionamento nesta cidade.

Vamos à cidade de Novo Cruzeiro. Ali, a população paga também 40% de taxa de

esgoto. Grande parte do esgoto coletado é lançado no Rio Gravatá. Há

irregularidades também. Na concessão para a exploração do serviço, a

concessionária se obriga - vejam, se obriga. Está na lei, e, se é lei, tem de cumprir - a

iniciar, no prazo de 10 dias, as obras de recuperação das redes públicas de

abastecimento de água e de coleta de esgotos sanitários. Segundo a população e

Vereadores locais, passados mais de sete anos, a cláusula não foi cumprida na sede

do Município de Novo Cruzeiro. Além disso, em 2007, foi aprovada a lei municipal que

autoriza o Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas

Gerais, porém sem observar a Lei Federal nº 11.445. A lei nacional prevê que uma

das condições de validade dos contratos é a indicação da agência reguladora. Em

Coronel Murta, desde 2007, a população paga 50% de taxa de esgoto. Sabem onde o
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esgoto é lançado em Coronel Murta? O esgoto é lançado no Rio Jequitinhonha. Quais

as irregularidades? O contrato da concessão foi celebrado em 2004. Porém, no

contrato de concessão, a Copasa se compromete a concluir as obras de ampliação

do sistema de esgotamento sanitário, com valor estimado de R$950.000,00, até o dia

31/12/2006, o que não ocorreu. Aí eu pergunto: Onde está o Poder Judiciário para

atuar com firmeza? Parabenizo, aqui, o Promotor Antônio Baeta, e as decisões do

Tribunal de Justiça de pedir aumento, o que merece nosso reconhecimento.

Em Vazante, a população paga 60% de taxa de esgoto. Os esgotos são jogados

diretamente no Rio Santa Catarina. O Programa de Monitoramento das Águas

Superficiais, do IGAM, em 2008, apontou que a contagem de coliformes está acima

dos limites estabelecidos pelo Conama, por causa do lançamento dos esgotos no rio.

A água de Vazante é de péssima qualidade, segundo os Vereadores da cidade.

Quais as irregularidades? A população recebe uma água calcária e pesada, segundo

a Associação Vazantina de Ecologia, apesar da Copasa, no contrato de concessão,

estar obrigada a atender 100% da população com água tratada e a investir cerca de

R$2.700.000,00 na implantação do sistema produtor do Rio Carrancas, no prazo de

24 meses. Porém, passados mais de três anos, o sistema ainda não foi implantado. A

Copasa começou a cobrar pelos serviços de esgoto, um mês antes da comunicação

feita aos consumidores.

Em Itapecerica, a Copasa cobra 50% pela taxa de esgoto há seis anos. E os

esgotos são lançados no Rio Vermelho. Irregularidades: a rede coletora não está

completa e o que está pronto foi feito pela administração municipal. A própria Copasa

afirma que, após a enchente ocorrida na cidade, pelo menos 30% da cobertura das

moradias está com problemas em relação ao serviço de esgoto. Em Itabirinha, a

população paga 50% há cinco anos e não há nenhum metro de obra de estação de

tratamento de esgoto. Para onde está indo o dinheiro do povo? O serviço não é

prestado. Em Congonhas, a população paga 50% de taxa de esgoto. O esgoto

coletado é lançado totalmente no Rio Maranhão. Em Jequitinhonha, desde novembro

de 2008, a população paga 40% de taxa de esgoto. O esgoto coletado é lançado

totalmente no Rio Jequitinhonha. Em Brumadinho, a população paga 40% de taxa de

esgoto, e ele é lançado diretamente nos Rios Paraopeba, Águas Claras, Manso e
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outros cursos d’água. Em Itaobim, pagam 40% pela taxa de esgoto e ele é lançado

diretamente no Rio Jequitinhonha. No Jaíba, o esgoto é despejado no Rio Verde

Grande, ocorrendo morte de peixes.

Para finalizar, conclamo todos os Deputados para votarem contra esse projeto. É

um projeto que visa aumentar o valor da conta de água e de esgoto no nosso Estado,

e não atende o que manda a Lei n° 11.445. Provei qu e o objetivo da Copasa é o

aumento do valor da conta de água porque conseguimos proibir na Justiça os

reajustes da tarifa. Conclamo todos os Deputados a votarem contra esse projeto que

contraria os anseios da população. Nosso compromisso é o de verdadeiramente

defender o povo.

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

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos oportunidade de

nos posicionar sobre o Projeto de Lei nº 3.186/2009, do governo do Estado, que cria

a agência. O que me traz aqui, Sr. Presidente, é que tenho feito alguns

pronunciamentos não só em relação à agência reguladora do sistema de água de

Minas Gerais, mas também em relação ao modelo de agência que se instalou neste

país. Tenho dito que todas as agências criadas, em nível federal, têm um enfoque no

neoliberalismo. As agências criadas no governo do PSDB e, depois, infelizmente,

mantidas pelo Presidente Lula, têm um enfoque apenas de trazer benefícios para as

empresas do setor, no caso da energia elétrica, da telefonia, da aviação, do

transporte, do petróleo. Além de um cabide de emprego, a agência regula apenas os

interesses dos investidores. Já falamos aqui sobre quando votamos a criação da

agência metropolitana, que disse que não ia funcionar e não vai funcionar, porque o

próprio Prefeito de Belo Horizonte já está esvaziando-a. Os Municípios da Região

Metropolitana de Belo Horizonte não aderiram à agência, porque não são obrigados.

Ela já nasceu capenga, mas gerou, pelo menos, mais 15 empregos. O que me

assusta na agência da Copasa é que ela não vai regular nada a não ser a Copasa, já

nasce com dúvidas e desconfiança. O Presidente da Copasa, num ato infeliz, disse

que precisava ser aprovada a agência, para que pudesse dar o aumento das tarifas

do sistema de água e esgoto. Quando o Deputado Weliton Prado diz que a agência é

para aumentar o preço, algumas pessoas ficam arrepiadas, mas é a verdade. O
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próprio Presidente da Copasa disse isso. Não foi o Weliton Prado quem disse isso,

ele está apenas tirando proveito, pega a bandeira que o próprio Presidente da

Copasa lhe entregou. O que vamos ver é que a Copasa vai ter um aumento absurdo

na questão das tarifas públicas. Foi o que aconteceu com a Cemig, que, depois, teve

de recuar os preços. Ela fez isso, depois de cobrar muito, muito e muito do que era

devido. Fizemos a mesma coisa em relação à Cemig. Fizemos a mesma denúncia,

porque as três empresas deveriam dar lucros, apesar de a composição de diretoria

ser a mesma, são empresas teoricamente separadas. E foi o que aconteceu. A

energia elétrica do Estado de Minas é a mais cara do Brasil e uma das mais caras do

mundo. O serviço que a Cemig hoje presta é o pior serviço de distribuição elétrica, e

fala que é culpa da Aneel, temos as dúvidas das agências. Estamos tentando fazer

aqui, Deputado Adelmo Carneiro Leão, uma reunião com a Aneel e com a Cemig

para discutir de quem é a responsabilidade do investimento na distribuição de energia

elétrica. Quando falamos que não há energia elétrica no Município, que eles estão

com dificuldades, a Cemig diz que é obrigação da Prefeitura fazer os investimentos.

As Prefeituras já não estão aguentando nada. Elas já estão altamente

sobrecarregadas por essas injunções do poder federal, que delega, que manda os

Prefeitos assumirem um monte de responsabilidades. Até o governo do Estado está

fazendo isso.

E agora mais essa: para melhorar a energia da cidade, a Prefeitura tem de fazer

investimentos. O mesmo vai acontecer com a agência que estamos criando. Essa

agência, que é tão importante, que foi tão bem idealizada, que passou por sete

substitutivos. Ela mudou de nome por três vezes, antes de chegar ao texto final. Isso

quer dizer que não houve planejamento. Além disso, pode até ter havido imposição

por parte do governo federal para criação da agência, o que eu até entenderia.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, sempre fico

atento aos pronunciamentos de V. Exa. Em inúmeras oportunidades, já debatemos

vários temas, nas Comissões e neste Plenário. Agora, não posso deixar de aparteá-lo

para que, juntos, possamos refletir um pouco mais sobre esse assunto. Claro, para

mim e para os demais colegas, é muito importante tomarmos a decisão acertada.

Queremos votar um projeto que seja bom para todos os mineiros, que possa dar-lhes
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a garantia de que seus serviços de água e de esgoto sejam de qualidade, com preço

justo e sem aumentos abusivos.

Desde o primeiro momento, minha análise e reflexão sobre essa agência foi com o

propósito de termos um instrumento de defesa do consumidor. O princípio que deu

origem à criação de agências está muito mais ligado a um ambiente de democracia,

que se está organizando e melhorando no Brasil, que a uma linha autocrática de que

o governo, o Poder Executivo, decide sozinho. Esse conceito de agência,

especialmente para a área de saneamento, foi criado ainda no governo PSDB, em

2002. Posteriormente, veio o governo do PT. Em 2007, o Presidente Lula

regulamentou aquilo que havia sido criado.

Portanto, do ponto de vista político, percebemos algo que não é muito comum, ou

seja, um certo consenso entre o PT e o PSDB, entendendo que a agência é

necessária. Por que é necessária? Não estou tirando a razão de V. Exa. com

algumas preocupações, mas considero importante fazermos uma reflexão. O que

temos hoje, que ainda está vigente em Minas e em pelo menos cerca de 19 Estados

da Federação? Apenas 8 dos 27 Estados da Federação já criaram suas agências.

Todavia, a lei federal determina que, até 2010, as agências têm de estar criadas em

todos eles.

Quero debater o porquê disso com V. Exa., que acabou de dizer que a conta de

água aumentará muito. Ora, se tivermos essa convicção, ninguém poderá votar a

favor dessa agência, mas, sim, deveremos derrotar esse projeto. Qual a realidade

hoje na maioria dos Estados da Federação? Como disse, apenas 8 criaram suas

agências, embora exista uma lei federal que dá um prazo aos Estados, que passam a

ser obrigados a ter a agência em funcionamento. Essa obrigatoriedade se dá em

razão de uma lei regulamentada pelo Presidente Lula. Não estou transferindo a

responsabilidade somente para esse governo. Como já disse aqui, o conceito vem do

governo Fernando Henrique.

Por que agência? Do ponto de vista específico da conta, o assunto aqui foi muito

debatido. O tribuno que antecedeu V. Exa. debateu muito esse tema. A conta hoje,

não havendo agência, como é decidida? Será que há 20 anos a conta de água não

sofre aumento? Ora, a conta de água tem tido seus aumentos. Quem decide esse
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aumento? Hoje, esse aumento é decidido por uma portaria da Sedru, não é definido

sequer pelo Governador. Trata-se de uma decisão monocrática, de uma só pessoa. A

Copasa diz que é preciso o aumento da conta. Uma pessoa decide esse aumento.

Nas Prefeituras também ocorre o mesmo. Temos aqui a Prefeita da grande cidade de

Governador Valadares, nossa colega, Deputada Elisa Costa, que conhece bem essa

realidade. Em várias regiões, o sistema de água fica por conta do Município, em cuja

legislação já se transferiu para o Prefeito ou para um Secretário essa

responsabilidade. Não é feito um projeto de lei toda vez que se vai aumentar a água,

quando essa é gerida pela Prefeitura.

É um ato monocrático, podemos até dizer autoritário; mas lá é o governo que

decide. A verdade é que hoje, se o governo de Minas Gerais quiser, a conta de água

será aumentada. Poderiam até dizer que há aí uma liminar que impede isso; mas

liminares derrubam-se e mudam-se. Essas questões não vêm ao caso. O que vem ao

caso: ou não tem agência e, assim, a decisão é autocrática, autoritária, e quem está

no governo é que decide, ou há agência e, assim, há mecanismos de controle para

que se discuta com a agência se o aumento é razoável, caso em que pode haver até

uma redução. Por exemplo, recentemente a Cemig pediu um aumento, mas a Aneel

entendeu que não devia dar o aumento e diminuiu em até 16%, em alguns casos, a

conta de luz. Agora, fica o impasse: se não houvesse a Aneel, será que a Cemig iria

diminuir a conta de luz? É claro que não, porque dar o aumento seria uma decisão

autoritária. Então, do ponto de vista da conta, não consigo entender porque a criação

de uma agência seria pior, já que hoje o governo tem autoridade para aumentar na

hora que quiser.

Mas há um aspecto que considero pior: quando o cidadão é mal atendido pela

Copasa ou pelo serviço municipal, onde esse serviço é municipal, o que infelizmente

não é raro, já que os serviços são falíveis, a reclamação é feita para a própria

Copasa. Hoje é essa a situação: na falta de agência, reclama-se para a própria

Copasa. Havendo uma agência, como estamos propondo, o cidadão poderá reclamar

para a agência, que terá o poder de punir, multar e tomar uma série de atitudes

contra aquela concessionária, seja a Copasa ou outra.

Em meu entendimento até agora, é este o espírito de se criar uma agência. Se não
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for assim, apesar de ser Líder da Maioria, também voto contra. Mas o que está na lei

é a criação de uma agência que passará a ter mecanismos reguladores, de forma que

toda vez que uma empresa quiser um aumento na conta de água, ela terá de provar

que isso é necessário. Por outro lado, o cidadão também pode procurá-la e provar

que a conta está alta e até requerer que ela seja diminuída. Então, o que estamos

criando é um instrumento para democratizar a relação do usuário com o prestador de

serviço. E fazemos isso em uma linha que o próprio governo federal, do PT,

regulamentou. Foi ele que disse: é preciso ter agência, porque, se não tiver, o

cidadão fica muito frágil, sem ter a quem recorrer. É claro que não estou com a ilusão

de que ela será perfeita já no primeiro momento. O processo tem de ser de criação.

Concluo, deixando a todos essas ponderações. O Deputado Antônio Júlio, sempre

que faz uso desta tribuna, faz uma reflexão que vai além do momento presente; faz

uma análise do que pode acontecer no futuro. Então, se a agência puder ser um

instrumento de defesa do consumidor, vamos criá-la; se ela não for defender o

consumidor, aí, sim, teríamos até de recuar. Mas minha convicção até agora é que,

no quadro atual, o consumidor está muito frágil, porque do jeito que está basta que a

Copasa diga que precisa aumentar para, com uma canetada, aumentar a conta de

água. O aumento é apenas anunciado; não precisa consultar ninguém, não tem

agência reguladora, a Assembleia não é consultada, o cidadão não tem o direito de

achar que a conta está cara. Então, o que estamos criando é um mecanismo pelo

qual o cidadão terá ao menos onde reclamar e exigir os seus direitos. Deixo-lhe essas

ponderações para que V. Exa. possa refletir conosco.

O Deputado Antônio Júlio* - Antes de conceder aparte a outros Deputados, quero

fazer uma ponderação ao Deputado Domingos Sávio. Não estou questionando

apenas essa agência, mas as agências criadas no Brasil, pelo governo federal, todas

elas na lógica do capitalismo, e não do consumidor. Tenho isso como convicção, e é

essa a minha preocupação. Não me refiro apenas a essa agência em questão; ela é

apenas mais uma, e sua criação impõe-nos até uma reflexão sobre o pacto

federativo. Por que o governo federal tem de determinar como o Estado de Minas

Gerais vai fazer o seu aumento ou regular ou regulamentar? Se poderia fazer isso

seguindo normas que poderiam ser do Estado, por que tem de seguir a lei federal? A
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lei federal está errada, equivocada. O sistema de agência instalado em nosso país

tem de ser revisto, e é essa a discussão que faço. Quanto aos aumentos, estou

falando que vai haver aumento, porque tem que haver mesmo. Sabemos que as

empresas têm que recompor o custo, os seus gastos.

Mas o que me assusta, Deputado Domingos Sávio, é que a Copasa, hoje, está nos

mesmos moldes da Cemig: preocupada muito com os investidores. Gosto muito de

usar a palavra estratégia, e é essa a sua estratégia atual.

Será que essa agência vai continuar dando os aumentos necessários apenas para

equilibrar ou vai aumentar para melhorar o rendimento dos investidores? Essa é a

discussão. A agência dá essa condição, porque tem autonomia e foge do poder

político de impedir alguns aumentos. Ou, então, tem-se de ir à Justiça, porque vão

começar a fazer a lógica dos investidores. Essa é a minha preocupação. Sou contra o

sistema de agência que se instalou em nosso país, agência reguladora - Anael,

Anatel, Anac, ANTT, ANP, toda aquela confusão que inventaram. Qual deu resultado

para o País, para o consumo, para o consumidor? Deixo o desafio: qual? Quando

você tem de fazer denúncias na Anael ou na Anatel, você faz. Há o 0800, mas o

resultado prático é quase nenhum. É isso o que questiono. Se essa agência for

apenas no modelo nacional, que é para prestigiar o capital, o capitalismo, sou contra.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, trago

uma reflexão baseada na análise de nosso colega Deputado Domingos Sávio. Toda a

análise dele é bem-fundamentada. Essa lógica é positiva. Acontece, Deputado

Domingos Sávio, que a agência proposta não tem nenhuma autonomia em relação ao

governo. Se toda estrutura é fundada na decisão do Governador, a agência não é do

Estado, não é agência reguladora do Estado, e não há agência vinculada à defesa do

consumidor. É uma agência que está vinculada aos interesses da Copasa, ao

domínio e ao mando do governo de plantão, ou seja, qualquer governo. Esse é o

problema grave. Já insistimos que somos favoráveis a uma agência reguladora ou a

uma estrutura reguladora. Talvez, dentro da reflexão do Deputado Antônio Júlio, ela

pudesse até ser totalmente dispensável. Se temos um Código de Defesa do

Consumidor, se temos órgãos e instituições capazes de implementar esse Código na

lógica da defesa do consumidor, a agência fica absolutamente dispensável. Parece-
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nos que se está montando uma estrutura no Estado para o cumprimento de uma

legislação cujo objetivo, na realidade, é defender o consumidor, ter a participação

popular e ter regras claras de medida dos reajustes. Nem sempre os reajustes são

necessários. Se forem necessários para a manutenção da empresa, para sua

eficiência, para sua expansão, para os bons serviços prestados, tudo bem.

Logicamente, o Código de Defesa do Consumidor permite que os Ministérios Públicos

do Estado e Federal interfiram. Em Minas Gerais, cria-se um apêndice do governo.

Nada mais do que uma assessoria de governo. Na realidade, talvez seja alguém para

ser o reajustador mor, para que a sobrecarga, o desgaste não fique sobre o

Governador. Entretanto, como está sendo proposta, na realidade, é uma decisão do

governo, e não do Estado, tomada por meio da agência.

O Deputado Antônio Júlio* - É justamente essa análise, Deputado Adelmo, que

temos feito. Por isso, digo que sou contra a criação de agência. Para V. Exa. ter uma

ideia, Deputado Délio Malheiros, nosso jurista, há uma inconstitucionalidade a toda a

prova nesse projeto. Já disse ao Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, que é

preciso rever, porque qualquer pessoa pode embargar esse projeto na Justiça, pois

cria uma taxa sobre o faturamento para a manutenção da agência. Isso é

inconstitucional. O Supremo já proferiu essa decisão várias e várias vezes. Taxa deve

ser cobrada pelo serviço prestado, e não pode ter a característica de imposto. Vamos

mudar, se é para ajudar o governo. Mudem o nome. O governo federal já está

cansado de fazer isso. No lugar de criar taxa, cria-se contribuição. Insistem em fazer,

porque acham que estão acima do bem e do mal e que tudo o que foi proposto deve

ser aprovado, porque o Ministério Público vai concordar, porque o Judiciário não vai

se manifestar.

E vamos aprovando e aprovando essas irregularidades e aumentando esse passivo

irregular, antijurídico. Tenho a certeza de que a criação da agência é para tirar do

Governador a responsabilidade pelos aumentos que as empresas têm de dar. Ele

precisa de um mecanismo para isso. Mas não pode ser dessa forma. A lógica é o

neoliberalismo, a lógica é o capital, a lógica é atender os investidores estratégicos.

Hoje essa é uma palavra muito usada no neoliberalismo. É isso o que vai acontecer.

Tem de haver aumento, tem de haver reajuste, e temos de ficar contra é hipocrisia.
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Devem adequar os custos, mas temos de questionar se adequarem custo e derem

aumento apenas para melhorar os rendimentos dos investidores.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, quando V. Exa.

fala das agências reguladoras nacionais, tem inteira razão. A Anatel está aí para

proteger as empresas de telecomunicações. Basta olhar o caso do ponto extra. Ela já

passou a permitir que as operadoras cobrem pelo ponto extra com outro nome. O

conteúdo é o mesmo, mas a embalagem é diferente. Quando analisamos a Aneel, a

ANS e muitas outras agências do governo federal, percebemos que são instituições

criadas para serem cabides de emprego, para proteger o poder econômico e

beneficiar o próprio governo federal, que absolutamente nada faz para conter essa

sanha tributária imposta junto às agências reguladoras. É uma arrecadação tributária

violenta junto às empresas que exploram o serviço de telefonia, o serviço de energia,

e exploram o consumidor. As agências nada fazem. No caso dessa agência que se

está criando em Minas Gerais, apresentamos 15 emendas, das quais aprovamos 14,

especialmente no que diz respeito a não permitir que a empresa possa cobrar por

serviços não prestados. Apresentamos emendas para que a Copasa não corte o

serviço de água no fim de semana. Era uma crueldade com o servidor. Ela só voltava

a religar o serviço no primeiro dia útil seguinte. Apresentamos uma série de emendas

exatamente para conter essa falta de controle que existia na questão tarifária, porque

o governo estadual, por decreto, determinava e a empresa aplicava o reajuste. A

partir de agora, esperamos e acreditamos que o governo possa nomear pessoas que

tenham isenção para dirigir essa agência reguladora; que o governo do Estado tenha,

nessa agência, um órgão que realmente possa fiscalizar a empresa de água que tem

quase o monopólio em Minas Gerais. Quando o Diretor da Copasa disse para a

imprensa que o reajuste depende apenas da criação da agência, ele estava

absolutamente equivocado, porque o reajuste dependerá de autorização após a

apresentação de planilhas que convençam o órgão regulador de que há necessidade

daquele reajuste para equilibrar economicamente o contrato.

V. Exa. tem razão e agradeço o aparte, porque as agências reguladoras no País

serviram apenas para punir o consumidor. Todas as vezes que fomos à Justiça contra

as empresas de telefonia, por exemplo, as agências se apresentaram no processo
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para defender as empresas, ao invés de punir, de fiscalizar, de estabelecer regras no

mercado em que prevaleçam o interesse do consumidor, não o interesse das grandes

corporações. Portanto a agência, no Brasil, tem servido apenas para isso que V. Exa.

destaca. Muito obrigado pelo aparte, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Muito obrigado pelo aparte Deputado Délio Malheiros.

As agências foram criadas no sistema do neoliberalismo. Foram criadas no governo

do PSDB, que achou que tinha de abrir todo o mercado, todas as nossas empresas

públicas em benefício do capital “estratégico”, que é a palavra que usavam. O capital

estratégico, o investidor estratégico tinha de ter proteção. E como o governo daria

essa proteção? Criando agências com mandatos imexíveis, como dizia o nosso

Ministro. O Diretor só saía se cometesse falta gravíssima.

Então estaria perpetuando, para atender e ajudar os investidores a terem

segurança no investimento, hoje telefonia, energia elétrica e mesmo a Anac. O que

aconteceu? Não houve problema nenhum de apagão. Foi tudo arrumado, organizado

pela agência para beneficiar as empresas do transporte aéreo. Essa é a discussão

que temos de fazer. Não sou contra o governo, a Copasa ou o aumento. Não adianta

sermos hipócritas, mas sou contra o aumento, como faz o Presidente da Copasa,

apenas para melhorar os dividendos a serem distribuídos. Temos a obrigação de,

pelo menos, levantar essa questão.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, parabenizo V.

Exa. Este debate é importante até para que os Deputados, as Deputadas e os

telespectadores que nos veem pela TV Assembleia compreendam os fundamentos da

nossa posição contrária a essa agência. Ela está sendo criada a toque de caixa, com

a finalidade exclusiva de proceder ao reajuste da tarifa. O Deputado Antônio Júlio

disse bem: foram os dirigentes da Copasa que admitiram essa finalidade de

curtíssimo prazo para a agência. A agência não agrega, não abrange a totalidade da

política de saneamento e gerará trabalho dobrado aos Municípios. Apresentamos

várias emendas para não incorrermos nos erros de outras agências. Se existem

outras agências que não funcionam, vamos analisar o mal exemplo e melhorar a

agência de Minas Gerais, o que não se pode fazer é dizer que há uma agência

federal que não funciona e aprovar uma em Minas que penalize o contribuinte. Se há



____________________________________________________________________________
1055

exemplo de funcionamento inadequado, vamos votar outro modelo de agência, com

conselho de contribuinte, de usuário, e que realize audiências públicas obrigatórias e

tenha transparência no cálculo da tarifa. Deputado Antônio Júlio, há algumas coisas

que o cidadão tem dificuldade de entender. Por exemplo: ele pega um carro, vai a

Varginha ou a Pouso Alegre numa rodovia federal duplicada e paga de pedágio

R$1,10. Se trafegar por uma rodovia estadual, em direção a São Sebastião do

Paraíso, pagará R$3,50, numa estrada em que a única obra são as cabines de

cobrança de pedágio. O cidadão não consegue compreender isso. Queremos deixar

clara a posição do PT e do PCdoB e o depoimento do Deputado Antônio Júlio, do

PMDB. Não queremos agência reajustadora, mas uma agência que trate da política

de saneamento com controle social e transparência.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Deputado André Quintão. Vamos nos

lembrando do que está previsto no projeto de lei. O aumento será dado e será muito

maior, porque o custo operacional da agência a ser criada é bem grande. O governo

está criando 24 cargos. Antes de criá-los, concedeu-lhes aumento, para ter pessoas

mais qualificadas. Esse governo tem a hipocrisia de dizer que o salário do

Governador é de R$10.000,00, como se todos entendessem que consegue

sobreviver com R$10.000,00 brutos, o que corresponde a R$5.600,00 líquidos, para

manter suas casas, seus negócios particulares. Antes de o projeto ser aprovado, já

concedeu aumento a quem tomará posse na agência, alegando que tem de criar uma

função gratificada para melhorar a situação. Às vezes, não fazemos as contas. Se

considerarmos a taxa de fiscalização sobre serviços públicos, haverá quase R$1,20

de economia em cada casa.

Se em cada conta mínima for aumentado R$1,00, em muitos casos teremos 10%.

Vai ter que aumentar 10% mais os 9% de que estão falando. Logo depois, mais nove

e mais nove ainda neste ano. Pelos meus cálculos, até dezembro teremos um

aumento mínimo de 39% na conta de água e de esgoto. Peço a Deus que eu esteja

errado mas, quando falam que têm que dar 9% e que precisam dar 10% para cobrir a

taxa de fiscalização em cima da taxa mínima de um Município, é o que estamos

aprovando aqui, basta fazer as contas para ver o valor do aumento. Nós é que não

queremos fazer as contas. Até porque, essa taxa de fiscalização vem muito
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codificada e temos dificuldade de entender. Quando as contas são feitas, quando os

percentuais são verificados, parece que fizeram um ato secreto. Fazem uma fórmula

secreta para ninguém entender nem saber como é feita essa regulação. Só na taxa

de fiscalização teremos quase 10% do valor da taxa mínima de água, mais o aumento

que querem dar. Concedo aparte ao Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Gostaria de parabenizar mais uma vez o

Deputado Antônio Júlio que realmente fala com muita propriedade. Fala de atos

secretos. Realmente, da maneira como está o projeto, parece um ato secreto. O que

diz o art. 15 do projeto. O art. 15 diz que toda competência e funcionamento da

Diretoria Executiva vai ser definida pelo próprio Governador por decreto. As

competências e seu funcionamento não estão na lei, ele é que vai definir. Então, o

que vai acontecer? Quem não seguir as determinações do governo, da maneira como

o governo quer, estará no olho da rua. Depois vou cobrar do Deputado Ademir Lucas

seu posicionamento quando aumentar o valor da conta de água da Copasa. Pode ter

certeza, Deputado Ademir Lucas, a tarifa de água também vai aumentar em

Contagem. Quero ver qual será o posicionamento de V. Exa. A Copasa não paga

imposto e já era para ter concluído todo o tratamento de esgoto em Contagem. Por

isso é importante uma agência que tenha autonomia e independência, uma agência

que os diretores possam analisar e fiscalizar. Como V. Exa. mencionou com muita

propriedade, isso não vai acontecer porque quem vai definir os cargos e a

competência é o Governador. Se essa pessoa não fizer o que o Governador quer,

estará no olho da rua, será canetada, estará fora. É a raposa tomando conta do

galinheiro. Está aqui a prova. Depois do leite derramado não adianta chorar. Está

aqui: “reajuste da Copasa depende de agência reguladora”. O próprio Diretor da

Copasa reafirma. Não sou eu que estou falando, não são os Deputados do PT e do

PCdoB que estão falando, não é o Deputado Antônio Júlio, mas o Presidente e o

Diretor da Copasa. Por que ele está fazendo isso? Porque conseguimos na Justiça,

por meio de uma representação, proibir o reajuste da Copasa; porque em Minas não

está de acordo com a Lei nº 11.445 e não tem uma agência. Então, o que o

Governador fez para aumentar o valor da água da Copasa? Enviou o projeto para

esta Casa. É isso que não podemos admitir. Vamos continuar questionando. Vamos
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fiscalizar, queremos ter acesso a todas as documentações e vamos acompanhar a

planilha de custos. Foi a primeira vez que um Deputado teve a coragem de vir aqui

falar a respeito da questão da Cemig.

A Cemig, neste ano, pediu 32%. Se não questionássemos e não apresentássemos

a documentação necessária, teria aumentado esse percentual. Ficou 4% abaixo da

inflação, o que foi muito. No ano passado, na revisão tarifária, foram 17% de redução

- a primeira redução em seus 56 anos. Lutamos e questionamos os Diretores da

Aneel.

Para finalizar, Deputado Antônio Júlio, queremos dizer que nossa preocupação é

não termos, em Minas Gerais, todo esse espaço junto à agência, pois lá não estará

um concursado nem um funcionário de carreira, mas pessoas nomeadas pelo

Governador, com gratificação. Alguns dos técnicos podem ser até de carreira, mas

estarão lá em cargos comissionados e, se não fizerem o que quer a Copasa, o

Governador, perderão seu cargo e terão seus salários reduzidos. Deixamos aqui

nosso questionamento, pois não adianta chorar depois do leite derramado. O

momento de votar contra esse projeto é agora. Não somos contra a criação da

agência, pois a lei federal estabelece isso, mas somos contra a criação de uma

agência que não cumpre o que estabelece a Lei nº 11.445, uma agência que visa a

homologar os aumentos que o Governador determina.

Mais uma vez, parabenizo o Deputado Antônio Júlio, que, de forma sempre

brilhante e firme, atua em defesa do consumidor mineiro. V. Exa. tem o nosso

reconhecimento. Em todos os momentos, vem aqui, assume a tribuna. V. Exa. se

lembra muito bem da taxa de incêndio para as residências, que, junto com o PMDB,

conseguimos revogar. A luta realmente tem que continuar. Não podemos ficar de

braços cruzados. A democracia é um processo bom, mas dá trabalho. Estamos aqui

cumprindo nosso compromisso de votar junto com o povo, e votaremos contra esse

projeto, que visa a aumentar a tarifa de água e esgoto no Estado, onde o povo já está

tão penalizado.

O Deputado Antônio Júlio* - Para encerrar, destaquei alguns pontos para

comprovar nossa preocupação em relação a essa agência que está sendo criada

para dar aumento à Copasa. Ela não é uma agência reguladora. A infelicidade do
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Presidente da Copasa foi muito grande. Eles querem tirar do Governador a carga de

conceder aumento. Volto a repetir que o que me preocupa está no texto, no art. 8º:

“Na composição dos novos valores, será garantida a geração de recursos para a

realização de investimentos”. Logicamente, deve haver essa composição para

investimentos, ou seja, tem que sobrar algo para os investimentos. A recuperação

dos custos da prestação eficiente dos serviços é outro ponto, pois vão criar um

aumento e estão prevendo outro. O mais grave, porém, é o que estamos

denunciando - e certamente acontecerá. A Copasa passou por uma privatização

branca - a Copanor, a Copasinha e todas as confusões inventadas -, uma vez que

nunca vi criarem uma empresa pública já garantindo que é deficitária. Isso só

acontece em Minas Gerais. A “Copasa-mãe” criou a Copanor com características

altamente deficitárias para limpar seus balanços e beneficiar seus investidores. E o

Tesouro suprirá as deficiências dessa nova empresa, que até hoje não funcionou,

porque o governo, para atender ao mercado investidor, precisou abrir mão de seu

capital. Agora, tem que fazer um trabalho, para que haja a remuneração do capital

investido pelo prestador de serviço. Portanto, em um só artigo, temos três itens de

aumento de preço. E o mais sério é aumentar o valor para dar uma rentabilidade ao

investidor. Não queremos que a empresa seja filantrópica, mas é preciso ter seu lado

social. Hoje, Minas perdeu isso tanto na Copasa quanto na Cemig, que é gerenciada

pelo capital internacional. Fizeram três empresas, mas as diretorias são as mesmas.

A Cemig está dividida em 49 novas empresas, com os mesmos Diretores. Algumas

são altamente produtivas, e outras dão prejuízos. Não conseguimos entender como

isso pode ocorrer em um país como o nosso. E o que me deixa mais triste, Deputado

Adelmo Carneiro Leão, é o fato de o Ministério Público estar vendo os absurdos

ocorridos na Cemig, e ninguém fala nada. Podemos fazer a denúncia, apresentar

documentos que comprovam nossa fala, mas isso não dá em nada. A situação está

ficando grave.

Volto a dizer, Deputado Domingos Sávio que algumas pessoas ligadas a essas

empresas - e não falo do governo, porque muitas pessoas dizem que a culpa é do

Governador, mas não é -, algumas pessoas ligadas ao governo estão perdendo o

senso do limite e da responsabilidade sobre a coisa pública. E, às vezes, até gostam



____________________________________________________________________________
1059

de dizer que é ilegal, mas estão usufruindo. E pensem na facilidade de não ter a

imprensa nem a Assembleia Legislativa em cima, de não ter ninguém fiscalizando, já

que estamos omissos.

Os sócios estratégicos que a Cemig arrumou - os amigos, principalmente, do

pessoal da Fiemg - nunca ganharam tanto dinheiro como agora pelas facilidades de

usufruir a coisa pública. A Copasa e a Cemig têm que dar uma parada. A Cemig abriu

mão da Mina de Capão Xavier, para a exploração do lençol freático, com documentos

e auditoria falsos - o grande cientista espanhol que fomos procurar na Espanha, que

tinha o maior escritório do mundo, que foi contratado para dar um parecer, mora num

casebre no interior de Madri, e não há justificativa alguma para que ele desse aquele

parecer. Infelizmente a Justiça não irá apurar isso. Querem pegar os dois funcionários

que deram a licença com ordem não sei de quem. Aliás, estou sendo intimado a

depor contra ele e já disse que contra ele não deponho. Se for para denunciar o José

Carlos, do Meio Ambiente, irei. Levarei os documentos que temos e as apurações

que fizemos, porque não foi fácil passar por aquela CPI, pelas ameaças que recebi.

Não foi fácil passar por aquele período de quase 120 dias em que precisava ir

embora com a polícia me seguindo, pois estava sendo ameaçado - fui ameaçado aqui

no auditório da Assembleia, mas enfrentei. Por isso digo que a Copasa hoje não é

aquela empresa. Até presta um bom serviço, mas para os investidores. O governo

vendeu parte da Cemig em uma negociação feita fora da Bolsa de Valores. Disseram

que foi um leilão. Diziam: “Não vendeu ainda porque não arranjaram investidores”.

Não arranjaram investidores porque não haviam acabado de negociar, mas, depois

que negociaram, os investidores apareceram rapidamente.

Então, o nosso posicionamento é contra a agência. O que se passa na Cemig e na

Copasa são ações equivocadas. Temos que ter responsabilidade pelo menos para

falar por que não iremos mudar isso. A omissão e a submissão deste Parlamento

levam-nos a ficar quase que aceitando tudo isso, mas devemos falar, Deputado Almir

Paraca, para termos a consciência tranquila e dizer: eu avisei. Não mudaremos a

situação sozinhos. O Parlamento muda, mas um Deputado sozinho não. Pelo menos,

podemos alertar a população, o Ministério Público, o Judiciário, que também está

omisso e submisso às questões do governo do Estado. O Ministério Público está
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omisso e submisso aos interesses do governo.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Pedi um aparte a V. Exa. para dizer que,

neste caso da agência, na sexta-feira, este Deputado já fez uma representação ao

Ministério Público para investigar se a Copasa precisa mesmo de um aumento de

9,5%. Foi protocolizado na sexta-feira, no Ministério Público, em razão das palavras,

creio eu, desacertadas do Diretor da Copasa, que disse que iria reajustar a tarifa em

9,5%. Então, nesse caso, o Ministério Público já foi provocado. Está em suas mãos

tomar alguma medida, até pedir as planilhas de custo da Copasa. Obrigado.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Gostaria de trazer mais um elemento muito

consistente e amplo suficiente para sua reflexão, para situar esta discussão que diz

respeito aos volumosos investimentos na área de saneamento que têm sido feitos em

Minas Gerais, em especial no Programa Nacional de Revitalização da Bacia do Rio

São Francisco. São transferências feitas à Copasa - a maioria delas por meio do

Ministério da Integração, da Codevasf - que estão se transformando em

investimentos, principalmente na área de saneamento, para a implantação de redes

de coleta de esgoto e estações de tratamento de esgoto em várias cidades da bacia

do Rio São Francisco.

É preciso investigar como estão sendo contabilizados esses recursos. As

transferências do governo federal não podem receber tratamento como se fossem

investimentos diretos da Copasa.

O Deputado acabou de dizer que a Copasa é uma empresa que está no mercado e

que tem de gerar dividendos para seus acionistas.

Deputado Antônio Júlio, é preciso estabelecer uma tarifa social nas localidades em

que a infraestrutura ou a maior parte dela está sendo feita com transferência dos

recursos federais do Programa de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco. É

algo que não está resolvido. Não temos nenhum normativo que dê conta disso. É

preciso, então, colocar o tema na pauta das futuras discussões da agência.

Apesar das diversas manifestações em contrário, acreditamos que será aprovado

hoje ou amanhã. Mas que fique o alerta para nós investigarmos e fazermos com que

as populações que estão sendo beneficiadas diretamente com recursos federais não

recebam, pura e simplesmente, a tarifa normal da Copasa. Em nosso ponto de vista,
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essa tarifa tem de ser subsidiada, uma vez que o investimento não é direto da

Copasa.

Parabenizo o Deputado Antônio Júlio por sua atuação sempre séria e atenta aos

interesses do povo de Minas Gerais.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, esta Casa

discutiu hoje o horário dos jogos do Cruzeiro levando em conta a torcida.

A Polícia Militar - não o Ministério Público, porque a ele cabem outras coisas, e

quem cuida da segurança do estádio é a Polícia Militar - achou por bem solicitar à

Federação Mineira que faça voltar a regra antiga. Então, no próximo Cruzeiro e

Atlético, teremos 50% de ingressos para o Cruzeiro, 50% de ingressos para o

Atlético.

O Ministério Público, Deputados e Deputadas, não pode interferir em tudo e de

qualquer maneira. O Estado de Minas Gerais, com apenas dois grandes clubes

disputando o campeonato nacional, não pode se dar ao luxo de fazer o teste.

Parabenizo a Polícia Militar pela decisão e peço ao Ministério Público que cuide de

outras coisas e não venha colocar regras para o futebol mineiro.

O Deputado Antônio Júlio* - Até parece que, no Mineirão, há uma agência

reguladora. Essa experiência foi feita em São Paulo e deu no que deu. Quase

acabaram com o Morumbi. Menos de 10% dos torcedores do Corinthians fizeram um

estrago no Morumbi maior do que fariam 50 mil pessoas. Isso era o que iria acontecer

em Belo Horizonte, mas a Polícia Militar, desta vez, foi sábia, apesar de, de vez em

quando, inventar também. Fica até parecendo que a Polícia Militar e o Ministério

Público têm uma agência reguladora só para fazer bobagem. Mas, nesse caso, o

movimento foi acertado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte)* - Isso é democracia. É bom, mas dá

trabalho. Pelo menos, temos o direito de discutir e discordar, colocando o nosso

ponto de vista. No caso, colocamos o ponto de vista técnico, com documentação e

provas, mostrando o que é esse projeto. Mas muitos não reconhecem isso e ficam

nervosos. Mas fazemos o seguinte desafio: o que vai acontecer no segundo semestre

quando a Copasa aumentar o valor da conta de água e não fiscalizar?

O que acontecerá no segundo semestre, quando a Copasa aumentar o valor da
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conta de água e não fiscalizar? Quero ver, em todas essa cidades em que a Copasa

é responsável pelo tratamento de esgoto, o que ela fará no segundo semestre. Se ela

realmente fará o tratamento de esgoto ou continuará recebendo por um serviço sem

prestá-lo. Temos de colocar o dedo na ferida. Pode incomodar? Incomoda, sim.

Quando se coloca o dedo na ferida, ela abre, dói, mas essa é a nossa função. Nossa

missão é a de defender o povo. Muitos ficarão nervosos com isso. Podem ficar,

podem espernear à vontade.

Parabenizo o Deputado Antônio Júlio, que está cumprindo o seu dever, informando

a população sobre o que significa esse projeto.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Weliton Prado. Só para complementar o que

o Weliton disse: sabem o que acontecerá no segundo semestre? Um aumento de

39%. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência informa ao Plenário que a emenda encaminhada pelo Governador do

Estado por meio da Mensagem nº 379/2009, publicada em 2/7/2009, foi incorporada

ao parecer da Comissão de Administração Pública e será arquivada nos termos do

inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, quero apenas dizer que não

conseguimos avançar do jeito que gostaríamos. Queríamos votar favoravelmente à

criação de uma agência de saneamento, uma agência reguladora. Lamentavelmente,

o projeto não garante a criação de uma agência de saneamento. Por isso o

encaminhamento que faço é pelo “não”. Não dá para, em sã consciência, votar um

projeto que cria apenas uma agência para regular e fiscalizar os serviços de

abastecimento de água e esgoto. Destaco o quanto poderíamos avançar, o quanto

esta Casa poderia dar de contribuição para o povo mineiro, sobretudo para os

Prefeitos, criando um instrumento de regulação e fiscalização de serviços

importantíssimos como abastecimento de água e esgoto, coleta e destinação do lixo e

resíduos sólidos, destinação das águas pluviais. Infelizmente, não é isso o que

acontece. O conceito de saneamento está muito restrito. Por isso o PT e o PCdoB

votam “não” a esse projeto, porque não se trata de uma agência de saneamento.
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Muito obrigado.

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

Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Serei breve, mas gostaria de que fosse feito o registro

do nosso posicionamento, o que o Deputado Padre João, nosso Líder, já fez muito

bem. O Bloco PT-PCdoB vota contra esse projeto. Deixo claro que não seríamos

contra a agência se ela garantisse o controle social, a participação, a transparência,

se garantisse o concurso público para os seus servidores, para os técnicos - mas isso

não está no projeto - se garantisse a liberdade e a titularidade - quem é o titular do

serviço são os Municípios -, o que infelizmente também não consta do projeto. Quem

definirá como será o seu funcionamento é um decreto, uma canetada do Governador,

que inclusive definirá como funcionará o conselho executivo. Por isso somos contra

esse projeto, porque deveria criar uma agência para regular o setor de saneamento,

de água, de lixo, de drenagem, com a participação do povo, em que as pessoas

pudessem analisar a planilha de custos, vendo se há ou não necessidade de

aumento; da maneira como se encontra o projeto, não há garantias.

Aquele que estiver à frente dessa agência vai seguir as determinações de quem?

De quem o nomeou, de quem o indicou. Quem vai dar a canetada, quem vai nomear

os Diretores é o Governador. Os cargos não são ocupados por concurso público.

Quem não seguir o que o Governador quer está fora. Discordamos. Precisávamos de

uma agência de verdade, que fiscalizasse as diversas situações que vemos no

Estado. Só para citar mais alguns exemplos, em Extrema a população destina 50%

do valor cobrado ao pagamento da taxa de esgoto, que é jogado diretamente no Rio

Jaguari. Acontece da mesma forma em Joaíma, onde há vários problemas em

relação à qualidade da água, mas o custo é elevado. Onde é jogado o esgoto de

Joaíma? É lançado diretamente no Córrego do Girozinho, do Escadinha e no Rio São

Miguel. Situação semelhante acontece em Jacinto, onde 40% do valor da conta paga

pela população referem-se à taxa de esgoto, mas o esgoto é lançado no Rio

Jequitinhonha. Em Novo Cruzeiro, a população paga também 40%. Se ela paga, teria

de ter tratamento de esgoto, mas lá também isso não existe. Grande parte do esgoto

é coletado e jogado diretamente no Rio Gravatá. Em Coronel Murta, a população
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paga 50%. O esgoto é lançado no Rio Jequitinhonha. Sabem quanto paga a

população de Vazante? Ela paga 60%. O esgoto é lançado diretamente no Rio Santa

Catarina. E ali há várias irregularidades. Depois de três anos a Copasa ainda não

cumpriu o que está no papel. Em Itapecerica, acontece da mesma forma. O esgoto é

lançado no Rio Vermelho. A população paga e não tem o tratamento de esgoto. A

população de Itabirinha paga pelo tratamento, mas não tem 1m de obras de estação

de esgoto. Em outras cidades, o tratamento de esgoto é feito pelo governo federal. Se

olharmos a situação de Brumadinho, de Jequitinhonha, de Itaobim, veremos que

nessas cidades a situação se repete. No Jaíba, o esgoto é despejado no Rio Verde

Grande, inclusive causando a morte de peixes. Isso acontece no Jaíba.

Fica aqui nossa indignação. Este é um projeto feito para homologar as vontades do

governo. O Bloco PT-PCdoB é contra o aumento de mais tarifas em Minas Gerais. As

tarifas da Copasa já são muito altas. A empresa cobra um valor muito elevado pelo

tratamento de esgoto. Os lucros da Copasa, em três meses, cresceram 52%, sem o

aumento. Ela teve um lucro de R$133.000.000,00. A Copasa mentiu no processo. Ela

falou que, se não tivesse aumento, teria dificuldades financeiras. Conseguimos barrar

o aumento na Justiça. O Presidente do Tribunal Superior negou a caída da liminar,

mantendo a suspensão do aumento. A Copasa não quebrou e aumentou o lucro em

52%. Fica aqui nossa indignação. Votaremos contra e acompanharemos isso depois.

Queremos ter acesso às planilhas, aos custos, queremos fazer os levantamentos.

Queremos levantar o movimento para que se faça o concurso público. Vamos

continuar o movimento para que haja concurso público, para que o povo possa

participar, para que haja controle social. Nunca, na história da Copasa, houve uma

auditoria em suas contas. O Ministério Público e o Tribunal de Contas nunca

investigaram as contas da Copasa. Tem de haver transparência. O povo tem de ter

acesso a esses dados, para analisar se precisa ou não de aumento. A Cemig pediu

32% de aumento neste ano. Verificou-se que ela não precisava de 32% de aumento e

o índice foi somente 4%. No ano passado, reduziu 17%. Ela pediu um aumento de

mais de 21%. Não conseguiu porque houve uma audiência pública, a população

colheu assinaturas, participou. Provamos, no processo licitatório, que a planilha de

custos, na documentação apresentada, não era verdadeira. Os dados apresentados
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pela Cemig não eram verdadeiros. Toda essa mobilização possibilitou a redução de

17%. Da mesma maneira, acontece com a Copasa. A população tem direito de

analisar as planilhas. Isso é um direito do povo. Do jeito que está o projeto, não são

garantidas a transparência e a independência tão necessárias.

Queremos deixar claro nosso posicionamento. Votaremos contra este projeto, pois

não se trata de uma agência de saneamento, mas de uma agência para homologar e

aumentar ainda mais as tarifas de água da população de Minas Gerais, que já é tão

penalizada. Fica aqui o posicionamento do PT e do PCdoB contrário a esse projeto,

ao aumento de água. Continuaremos lutando para que essa agência, no futuro,

transforme-se em uma agência de verdade, que analise as planilhas, que faça

controle social, que conte com a participação da população. Não pode a raposa tomar

conta do galinheiro.

Nosso posicionamento é contrário a esse projeto. Somos contra o aumento de água

no Estado de Minas Gerais. A Copasa já lucra muito. Essa empresa distribuiu, nos

últimos seis anos, mais de R$600.000.000,00 para os acionistas estrangeiros, mais

de meio bilhão de reais foram distribuídos para esses acionistas. O lucro, em três

meses, foi recorde: R$133.000.000,00, à custa do suor do povo mineiro, do

trabalhador, que já está tão penalizado.

A água é um bem público essencial, mas, infelizmente, em nosso Estado, essa vem

sendo tratada como mera mercadoria. A população paga, como já dito aqui, uma

carga tributária muito grande. Não temos como comparar a carga tributária do Estado

de Minas Gerais com a de outros Estados. O ICMS da energia elétrica em Minas

Gerais é de 42%. Esse é o ICMS mais caro do Brasil. O ICMS do álcool em Minas

Gerais é de 25%; em São Paulo, 12%; em Goiás, 15%. Alguém pode pensar que,

como aqui se cobra um ICMS alto, os servidores mineiros são muito valorizados. Os

servidores mineiros têm um dos menores salários da Federação. De todos os

Estados do Brasil, os servidores de Minas, seus professores, seus policiais civis e

militares e seus agentes penitenciários são os que têm os piores salários.

Podem pensar então: “A situação dos Municípios mineiros deve estar a mil

maravilhas. O Estado deve fazer tudo, já que cobra a conta da Copasa e da Cemig.

Assim, pode ajudar muito seus Municípios.” Na verdade, são os Municípios que
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ajudam a manter a segurança pública, que cedem servidores da Prefeitura. Muitas

atribuições do Estado são jogadas para o conjunto dos Municípios, para os Prefeitos.

Mais uma vez, deixo aqui o posicionamento do Bloco PT-PCdoB. Não adianta

chorar o leite derramado. Somos contra o aumento do valor da água, somos contra

essa agência da maneira como está sendo criada. Seremos a favor, se feitas as

modificações para que o projeto aqui aprovado fique de acordo com a Lei Federal nº

11.445. Seríamos a favor se fosse uma agência de verdade, que realmente tivesse o

papel de regular e de fiscalizar o setor. Não concordamos com o projeto, da forma

como se encontra, até porque seus servidores não serão concursados, seus diretores

serão nomeados pelo Governador. Essa agência fará aquilo que a Copasa quer,

aquilo que o governo quer. Por isso somos contra o projeto, contra o qual votaremos.

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

da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, meu pronunciamento visa

analisarmos a fala do Deputado Weliton Prado, que hoje nos trouxe dados autênticos,

por escrito.

Trago uma questão para analisarmos. Na verdade, quem tem de analisá-la é o povo

mineiro. Na última reunião, o Deputado falou que estávamos votando aumento, que

éramos irresponsáveis, falou isso e aquilo. Ele disse também que Sete Lagoas coloca

esgoto no Rio das Velhas e que a Copasa aumentaria a tarifa nesse Município.

Temos de verificar tudo isso. É muito bom analisarmos a fala do Deputado, que,

quando começa a soltar sua metralhadora, fornece dados inverídicos, que saem da

cabeça dele. A única informação verídica que nos trouxe, por meio de seu

pronunciamento, foi o nome de cada cidade e o de cada rio. Precisamos fazer essa

análise. Aliás, essa é a primeira análise que o povo tem de fazer.

A segunda coisa a fazer é mostrar a democracia que existe no governo Aécio

Neves. Mesmo o Deputado sendo oposição, mesmo falando, brigando, deixando seus

argumentos aqui, ele é bem tratado dentro do governo. Esse parlamentar, que

consegue todos os benefícios para suas cidades, dialoga com o governo e é recebido

pelo Secretário Danilo de Castro. Pode falar o que quiser aqui, que, mesmo assim,

consegue levar para sua cidade as benesses do governo.
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Mais até do que muitos Deputados que não sobem a esta tribuna. Portanto temos,

sim, de tirar o chapéu para o Deputado e parabenizá-lo pelas observações que faz,

mas pelas observações verídicas, pelas verdades que expõe aqui. E parabenizá-lo

também por conseguir ter o tratamento que tem do governo do Estado. O governo

Aécio Neves, o governo de Minas Gerais trata o Deputado Weliton Prado a pão de ló.

Agora a população está vendo a verdade, e acho que uma hora a farsa cai, como

caiu em uma votação em Brasília, quando o irmão dele votou contra a merenda

escolar - algo que ele falou que era mentira, mas que todos sabem que é verdade.

Então diz que estamos votando o aumento de água, mas ninguém aqui está votando

o aumento de água, mas que o irmão dele votou contra o aumento da merenda

escolar para a população mais pobre é verdade. Então não adianta apenas disparar a

metralhadora e ficar falando sem parar. Temos, sim, de tirar o chapéu para o Weliton

Prado pelo tratamento que o governo Aécio Neves dá a esse Deputado.

O Deputado Weliton Prado - Solicito a palavra pelo art. 164, Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Serei breve e falarei com todo o respeito ao Deputado

Alencar da Silveira Jr. Não vou agredir o Deputado de maneira alguma; sei que ele

tem sua personalidade e vou respeitá-lo. Mas quero deixar bem claras algumas

coisas.

Em relação a Sete Lagoas, disse aqui que lá o departamento é municipal. As

pessoas não aguentam nem almoçar, porque o mau cheiro é muito grande; a cidade

é cortada por dois córregos que deságuam no Rio das Velhas, e não há tratamento

de esgoto em Sete Lagoas. O mesmo acontece em dezenas de cidade servidas pela

Copasa, onde a população paga por um tratamento de esgoto que não existe, como

já provei - e dei entrada a diversas ações na Justiça.

Em Brasília, a Oposição tenta prejudicar de toda maneira, pois não aceita que haja

um metalúrgico, um trabalhador que veio dos braços do povo, na Presidência da

República. Muitas pessoas não aceitam isso de maneira alguma. A elite deste país se

contorce todos os dias; muitos não conseguem nem dormir à noite, porque sabem

que o País está dando certo, está crescendo. Hoje já não temos dívida com o FMI;
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temos o ProUni, os programas sociais como o Bolsa-Família, investimentos, o PAC,

com obras em todo o País. Então, o País está bem. Pela primeira vez na história, os

alunos têm merenda escolar, o que não ocorria na época do Presidente Fernando

Henrique Cardoso, que não destinou nem um centavo para a merenda escolar dos

alunos do ensino médio. Então, para não deixar dúvidas, até porque não quero voltar

a esse assunto, o Deputado Federal Elismar Prado aprovou um projeto que cria a

merenda escolar para os alunos do ensino médio. Esse projeto foi aprovado na

Câmara dos Deputados, por unanimidade, e foi para o Senado. Durante a tramitação

do projeto, para que a merenda não chegasse às escolas, a Oposição usou uma

estratégia. O que fez a Oposição? Apresentou uma emenda colocando um valor que

praticamente inviabilizaria o projeto. Propôs, por exemplo, que o valor fosse cinco

vezes maior, porque passou de R$900.000.000,00 para mais de R$2.000.000.000,00.

Ou seja, a Oposição apresentou uma emenda para inviabilizar o projeto. A Oposição

ao governo Lula não queria que a merenda chegasse às escolas, não queria que os

alunos do ensino médio recebessem a merenda escolar. Assim apresentou um

emenda para prejudicar o conjunto dos estudantes brasileiros - mais de 40 milhões de

estudantes. O que ocorreu foi que a emenda não foi acatada pelo relator, e o projeto

foi aprovado. Estava no Senado quando o Deputado Elismar Prado conversou com o

Presidente Lula, que editou uma medida provisória, e hoje os recursos já estão nas

escolas. Pela primeira vez na história, os alunos do ensino médio estão sendo

tratados com dignidade. Hoje há merenda escolar para os alunos do ensino médio em

todas as escolas, não só os do nosso Estado, mas também os de todo o País. Hoje a

merenda escolar chega às escolas. E, em grande parte das escolas de Minas Gerais,

nem sequer havia talher, copo e colher; não havia nada. Chegou a merenda; chegou

caminhão de macarrão, feijão, arroz e carne às escolas, mas muitas delas não tinham

como oferecer a merenda, por falta de previsão do governo do Estado. Acho que o

governo do Estado não acreditava que o governo Lula liberaria os recursos para a

merenda escolar, o que hoje é uma realidade: a merenda escolar já está garantida

para os alunos.

Fui dos Deputados mais votados desta Casa, com mais de 120 mil votos, e respeito

todos os Deputados desta Assembleia. Não vou baixar o nível, de forma alguma.
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Podem vir com qualquer gracinha que desejarem, mas vou manter a minha postura

em defesa do povo, em defesa daqueles que realmente acreditam no

desenvolvimento do Estado. É isso que a Oposição faz. A Oposição é importante em

todos os parlamentos. Estamos aqui, questionamos e procuramos modificar o projeto.

Não houve como modificá-lo. O governo não aceitou modificar o projeto da agência,

como deveria. Infelizmente, vamos votar contra. Se fosse diferente, se garantisse a

participação popular, se garantisse mudanças no conselho, se garantisse liberdade e

a autonomia dos titulares - os Prefeitos Municipais -, se houvesse concurso público,

nós iríamos votar a favor desse projeto. Agiríamos assim, se fosse uma agência de

saneamento, mas infelizmente não é. Por isso, votaremos contra. Sei que muitos

ficam incomodados. É como eu disse. Democracia é isso. É bom, mas dá trabalho.

Deixamos nosso posicionamento: somos contra a agência porque o próprio

Presidente da Copasa está em todos os jornais afirmando que o reajuste da empresa

depende de agência reguladora, dessa agência que estamos votando hoje. Está aqui

em todos os jornais: Belo Horizonte, terça-feira, 19/5/2009, Caderno de Economia,

jornal “Hoje em Dia”: “Liminar da Justiça. Reajuste da Copasa depende de agência

reguladora”. Está aqui, por isso votaremos contra. Esse é o posicionamento do Bloco

PT-PCdoB. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os

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

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que 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” 37 Deputados. Votaram “não” 10 Deputados. Está

ratificada a aprovação do projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1. As

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

Pausa.) Aprovada.
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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; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que 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” 38 Deputados. Votaram “não” 9 Deputados. Está

ratificada a aprovação da emenda. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 3.186/2009 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria dizer que

votamos “sim”, por entender que essa agência está sendo criada para atender a uma

legislação federal. Deixo claro que não é uma agência que está sendo criada para dar

aumento para a Copasa. Alguns Deputados têm procurado levar esse pensamento

para a população, o qual é uma inverdade. O que nos preocupa é que esses

Deputados que vêm levantando essa questão são os mesmos que agem de maneira

contrária. Gostaria de me referir à seguinte notícia: “Governo Federal tira o poder das

agências reguladoras. O Planalto está impondo mais uma regra que ataca a

independência e a autonomia das agências reguladoras. Uma portaria da Advocacia-

Geral da União impede os Procuradores das agências de autarquias federais com

funções semelhantes, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade

-, de defenderem sozinhos as decisões desses órgãos contestadas judicialmente, que

chegaram aos tribunais”. É uma notícia publicada na sexta-feira, 3/7/2009. Então, é

uma postura aqui, e outra em Brasília. É interessante também que a população saiba

que essas pessoas que vêm aqui, de maneira demagógica, dizer que a população

tem de ser defendida, têm de explicar esse documento que foi distribuído hoje pela

Colutas. Lista de Deputados Federais traidores de Minas Gerais, que votaram contra

os aposentados e pensionistas no dia 7/5/2008. Esse panfleto foi distribuído, e nele

consta o nome do Sr. Elismar Prado, Deputado Federal do PT. Quero alertar
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principalmente a você, funcionário da Copasa que está me escutando: fique atento ao

que se diz aqui. O que se tem procurado aqui é manchar a imagem de uma empresa

que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Essas mesmas pessoas que ocupam a

tribuna da Assembleia para dizer que está sendo criada essa agência para aumentar

a tarifa da Copasa, para beneficiar os sócios estrangeiros, são aquelas que, há

poucos meses, venderam os 10% das ações da Copasa que a Prefeitura tinha a

pretexto de fiscalizar a nossa empresa. Por isso, funcionário da Copasa, fique

bastante atento. Conheço aquela empresa, porque trabalhei lá durante mais de 25

anos. E você, que pertence ao Sindágua e que está nos assistindo, preste atenção

nessas pessoas que estão procurando manchar o nome da nossa empresa. Você,

mineiro, mineira, que conhece o que representa essa empresa para o Estado,

responsável por levar qualidade de água, por levar saúde para a nossa população,

preste atenção nessa demagogia que está sendo usada para manchar a empresa

que presta excelente serviço à nossa população. Procure saber o que está por trás

disso. Será que já é um movimento para privatizar a Copasa, uma medida contra a

qual todos lutamos e conseguimos evitar? Temos de prestar atenção, porque, atrás

dessas palavras mal colocadas, dessas palavras que procuram confundir a sua

cabeça, quem sabe o que está acontecendo? Vamos ficar atentos, copasianos,

porque essas mesmas pessoas vão atrás de vocês pedir o seu voto. Cuidado com

esses traidores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, estamos vendo essa orquestração mal

feita do Deputado Weliton Prado, que fala sobre situações nem tão verdadeiras, como

a da Copasa em Sete Lagoas e a do Rio das Velhas passando por essa cidade,

questões citadas na reunião anterior. Vemos claramente - só não enxerga quem não

quer - que debaixo desse angu está escondido o movimento de tentar denegrir a

imagem das estatais mineiras, que vão bem e trabalham direito, sem denúncia de

corrupção. Estamos vendo que o objetivo é tentar difamar para depois privatizar e dar

lucros enormes aos acionistas. Podem ter a certeza disso. O jornal “O Globo” deste

mês mostrou que a estatal brasileira Petrobras, nosso orgulho, não está deixando
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acontecer uma CPI, pois levantará enormes absurdos já que a empresa distribuiu

mais de R$16.000.000.000,00 aos seus acionistas. A Copasa é muito bem

administrada. O Presidente Márcio Nunes e os funcionários da Copasa caminham e

trabalham muito. Quero me reportar a uma citação do Deputado Weliton Prado. Ele

disse que a tarifa de água e de esgoto de Uberlândia é menor que a da Copasa. Mas

é claro. Como comparar algo que não tem nada a ver? Uberlândia não tem de

subsidiar cidades pequenas, cidades em que não há água, cuja população não

aguenta manter a conta de água pela Prefeitura. Quero dizer da Prefeitura de

Porteirinha, quatro anos administrada pelo PT, que deixou sem água o povo de

Mucambinho, Paciência, Santa Rita e Tanque. Cadê o prestígio do governo de

Porteirinha com o governo federal para levar água a esse povo? Querem privatizar a

nossa Copasa, mas estaremos aqui para fazer resistência. Não deixaremos isso

ocorrer. Ainda em julho, a nossa Copasa, que atende a população carente, está

licitando R$2.800.000,00 de obras, o que dará prejuízo à companhia. O lucro de Belo

Horizonte e de outras cidades maiores subsidiam as menores. Por que o Deputado

Elismar Prado vota contra o aumento da aposentadoria dos velhinhos só porque o

Ministro José Pimentel quer, bem como o relator do PT Pepe Vargas? Não querem

acabar com o fator previdenciário, que multiplica a aposentadoria de mais de 25

milhões por zero vírgula alguma coisa. Tenho a certeza de que todo o teatro feito aqui

hoje é para que os jornais não sejam abertos. Página 1 do jornal “O Globo”: “Ministro

Mink faz operação cruzada e emprega mulher na Câmara, no gabinete da Deputada

Cida Diogo, aquela que ficou muito insatisfeita com o Clodovil, por ter-lhe dito coisas

desairosas”. O que ele disse não foi nada desairoso. Desairoso é fazer nepotismo

cruzado. O jornal “O Globo” ainda divulga que Mink emprega mulher no gabinete de

Deputada; Lobão presenteou a nora com cargo no Senado; Gerente da Petrobras

ganhou terreno da Prefeitura; administração petista em Jales recebe recursos da

estatal e doou área para executivo de recursos humanos. Além disso, Dilma foi

alertada do risco de maquiar currículo. Caros amigos, é a tentativa de encobrir as

coisas. O Deputado Weliton Prado tem boas ideias, mas abusa de você que está

ouvindo a nossa TV Assembléia, quando coloca claramente a vontade de desmontar

um governo sério como é o governo de Aécio Neves. Mas não vai conseguir de
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maneira nenhuma. Com a turma votando em Brasília contra os aposentados, não

deixando ser instaurada a CPI da Petrobras, você não vai conseguir, Deputado

Weliton Prado. Ouvimos hoje aqui o Deputado Weliton Prado falando por mais de

2h30min. Fez dos nosso ouvidos o que quis, enquanto isso não temos tempo. Nós

temos compromisso com a governabilidade, temos que trabalhar para governar, e é

por isso que precisamos da agência reguladora para que a Copasa, essa importante

companhia, proceda como Robin Hood: quem tem mais paga um pouco mais e quem

tem menos paga um pouco menos. O BNDES do governo federal empresta

R$300.000.000,00 para a Copasa levar saneamento. Empresta, povo mineiro, não

entrega, não pega o dinheiro que é todo arrecadado do governo federal e empresta

R$300.000.000,00. Sabe quanto a Copasa tem que pagar desse empréstimo? Um

bilhão e meio, os juros mais altos do mundo cobrados pelo governo do PT. Amanhã à

tarde voltaremos a esta tribuna para mencionar o que é preciso.

Questões de Ordem

O Deputado Arlen Santiago - Como verificamos, de plano, que não existe mais

quórum, pedimos o encerramento da presente reunião.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, vou fazer a solicitação, por meio de

questão de ordem, ao invés de solicitar o encerramento de plano por falta de quórum.

Vamos fazer recomposição de quórum para que eu tenha a oportunidade de fazer

minha manifestação, o que também é regimental. Vamos fazer a recomposição de

quórum.

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Vamos acatar a questão de ordem

levantada pelo Deputado Antônio Júlio. 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 oito Deputados. Portanto, não há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
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ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Weliton

Prado; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Votação de Requerimentos:

Requerimento do Deputado Jayro Lessa; renovação da votação; aprovação;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;

renovação da votação; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;

questão de ordem; declarações de voto; questões de ordem; registro de presença;

questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental; questão de

ordem; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana

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

Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Elmiro

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

- Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

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

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

Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo

Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

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

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

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de fazer uma ressalva e solicitar a V. Exa.

que faça uma reconsideração da ata. Foi lido, na ata, que, ontem, durante o processo

de votação do projeto que cria a agência tarifária homologatória em Minas Gerais, foi

solicitada a verificação pelo Deputado Carlin Moura. Realmente, o Deputado solicitou

a verificação, mas este Deputado que lhe fala também fez a mesma solicitação.

Portanto, peço que conste na ata o pedido de verificação solicitado pelo Deputado já

mencionado e por este Deputado. Nesse sentido, solicito uma retificação da ata.

O Sr. Presidente - Isso se deu, porque V. Exa. fez a solicitação antes de ser

anunciado o resultado da votação.

O Deputado Weliton Prado - Não. Houve vários momentos. Em outros momentos,

por sinal, foi este Deputado que tomou a frente do processo para solicitar verificação,

logo após ser encerrada a votação. Houve momentos em que fizemos a solicitação

ao mesmo tempo. Portanto, gostaria que fosse feita essa retificação na ata. Apenas

isso. É uma questão realmente simples. É apenas para que fique gravado nos anais

desta Casa.

O Sr. Presidente - A solicitação de verificação é feita por um Deputado. E quem a

fez, no momento correto, foi o Deputado Carlin Moura. Não havendo retificação a ser

feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Jayro Lessa solicitando seja o

Projeto de Lei n° 2.771/2008 distribuído à Comissão  de Fiscalização Financeira, para

parecer sobre emendas recebidas em Plenário. A Presidência vai renovar a votação

do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Weliton Prado - Verificação de votação, Sr. Presidente.

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. 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 apenas 31 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito. No entanto, com a entrada de vários

Deputados no Plenário, a Presidência vai renovar a votação. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado André Quintão - Verificação de votação, Sr. Presidente.

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. 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” 37 Deputados. Votaram “não” 3 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do requerimento do Deputado Jayro Lessa. Cumpra-

se.
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Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, na primeira votação, tentamos

convencer os Deputados e as Deputadas. Sinceramente não estou entendendo o

funcionamento da base do governo. O Governador Aécio Neves imputa

responsabilidade a esta Casa pela morosidade na aprovação da alteração do Código

Florestal, jogando nos ombros das Deputadas e dos Deputados o atraso na votação

de itens importantes para combater e evitar o desmatamento no Estado.

Apresentamos requerimento de urgência. Por se tratar de alteração em legislação

típica de código, não foi possível. Então, solicitamos perda de prazo. A solicitação da

Oposição foi muito importante, porque forçou negociação no próprio governo. Parece-

me que essa negociação está resultando em novo substitutivo, que está sendo

discutido por todas as bancadas e prestes a ser concluído. É legítimo apresentar

requerimento solicitando que o projeto passe pela apreciação de sua comissão, mas

se trata de um mecanismo protelatório. Poderíamos muito bem fazer um acordo de

procedimento para acertar um substitutivo até o fim dos trabalhos, na próxima

semana. Como disse o Deputado Carlin Moura, se ele não está convencido do

conteúdo do projeto, solicitaremos votá-lo em agosto. Para os Deputados que estão

preocupados com a necessidade de um debate maior, solicitaremos ao Presidente

colocar o projeto na pauta no início de agosto. Trata-se de mecanismo protelatório.

De um lado, fica complicado negociarmos o conteúdo do projeto, inclusive abrindo

mão de determinados pontos, e, de outro lado, o mecanismo protelatório. Ou bem se

negocia ou bem se protela. Ou se tem orientação para a base do governo, em diálogo

com a Oposição e os Deputados de posições diferenciadas, ou poderemos nunca

votar esse projeto. O desmatamento continuaria e a culpa seria da Assembleia. Não

entrarei no mérito. O projeto é complexo; há questões polêmicas. Se for necessário

não aprová-lo em julho, votaremos em agosto. Mas não pode ocorrer como ocorreu

em relação à agência. Valeu a urgência para a agência reajustadora de água e

esgoto. Nesse caso, teve de ser rápido, a toque de caixa, mas, para discutir o Código

Florestal, precisa-se de prazo. Mas não pode haver prazo para discutir e os “e-mails”

ficarem dizendo que a Assembleia é culpada pelo desmatamento em Minas. O

Governador cobra da Assembleia, e a base do governo protela. Há algo errado nessa
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história. Gostaria que aqueles que nos assistem por meio da TV Assembleia

soubessem que não é a Assembleia que está protelando a tramitação do projeto. Se

o governo orientar sua base, o projeto pode caminhar. Queria deixar registrado aqui o

meu desconforto. Por um lado, há um processo de negociação; por outro, de

protelação. Será que não se trata de mecanismo para não se votar nada? Para que

boa parte do carvão seja de mata nativa? A questão é séria; não é brincadeira. Há

muita falsificação, fraude, desmatamento, trabalho infantil em carvoaria. Precisamos

do monitoramento eletrônico, reduzir a utilização de mata nativa e incentivar a floresta

plantada. Peço ao Líder de Governo: ou negocia ou cada um agirá individualmente de

acordo com a sua convicção. Então, não caminharemos.

Declarações de Voto

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, ouvi o Deputado André Quintão falar para

a TV Assembléia, que é o grande mérito do PT. Sinto muito, porque o PT foi chamado

a conversar, a negociar. Pedi a todos os Deputados que opinassem sobre o projeto.

O PT simplesmente não participou. Quando o André Quintão viu que o Governador

mandou o projeto da reforma florestal para a Assembleia e que ele estava

demorando, ele entrou na minha comissão. Eu estava negociando com o governo.

Tive várias reuniões com o Vice-Governador Anastasia. Ele entrou, como se tivesse

perdido o prazo, o que não é realidade. Ele aproveitou uma oportunidade, eu

conversei diretamente com ele. Liguei para ele na sexta-feira e no sábado, tentei

negociar. Acho importante a participação do PT neste projeto, pois ele tem grandes

ideias. Não fui atendido pelo André. Ele simplesmente entrou com um requerimento

em Plenário, que foi votado imediatamente, porque estava na Presidência o Deputado

Weliton Prado. Aprovaram o requerimento com perda de prazo na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não achei essa coisa muito oportuna para

minha pessoa, uma vez que eu estava negociando com todo o PT, com pessoas que

são do meu relacionamento. Aconteceu esse fato. O motivo de eu ter entrado com

esse requerimento não é que vai ser votado na Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária - nem sei se serei o relator - mas é um projeto que tem de ser

negociado, não pode ser feito somente por uma pessoa, não pode ser feito somente

por uma secretaria, como foi feito o último substitutivo. Ele está sendo somente uma
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opinião da Secretaria do Meio Ambiente. Não há uma opinião além da Secretaria do

Gilman. A Secretaria do Meio Ambiente está opinando, a Amda está mandando nesse

projeto. Ela está colocando “outdoor” nas ruas. Não sei de onde está retirando tanto

dinheiro para colocar “outdoor” em Belo Horizonte, para que o povo se manifeste. O

projeto é de suma importância, um projeto que não pode ser feito somente por um

Deputado. Ele tem de ser feito por todos os Deputados desta Casa. Vamos decidir o

futuro do homem do campo, do pequeno agricultor, daquelas pessoas sofridas.

Quando disse que precisamos dar direito de se comprar 10% de carvão nativo, o

motivo é muito simples: as siderúrgicas vão plantar as florestas de eucalipto; o que

vai acontecer quando a pessoa for autorizada a desmatar uma floresta nativa e

precisar fazer carvão? Ela vai vender para quem, se já temos nosso próprio insumo?

Temos de dar oportunidade a esse povo. Isso é uma realidade. Tenho certeza de que

esta Casa vai trabalhar nesse projeto. Não podemos falar que ele seja partidário,

ideológico. Ele é o projeto do futuro de Minas Gerais, meus amigos. Temos de cuidar

disso, para que as coisas possam acontecer para o bem do povo, do pequeno

fazendeiro, para o bem das indústrias, com geração de emprego e renda. Fico

pensando por que o PT prega uma coisa na televisão e não negocia realmente.

Negociam entre eles. Se vamos conversar com um, ele diz: “Nós não sabemos o que

vai acontecer. Não temos ainda nossa definição”. Acabei de perguntar ao Padre João

se não havia ninguém no PT que bate o martelo e decide o que vão fazer. Ele me

respondeu que todos têm de votar igualmente. Não entendo isso. Acho que a

unanimidade é burra. O PT, às vezes, tenta isso e não acho certo. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Serei breve. Meu questionamento é muito

simples. Como bem disse o Deputado André Quintão, não vou entrar no mérito do

projeto. Isso faremos daqui a pouco, na Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e, em seguida, no momento oportuno, conforme

decisão da maioria dos Deputados desta Casa, na Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, comissão por que o projeto deveria ter passado. Não

passou, o projeto não foi objeto de estudo naquela Comissão por causa de um pedido

de perda de prazo feito pelo Deputado André Quintão. Fico surpreso, Deputado André

Quintão, porque o partido e o bloco de V. Exa. são os que, por mais vezes, entram
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com requerimento solicitando que projetos de lei que tramitam na Casa passem por

comissões que não são aquelas pelas quais deveriam passar. Vou citar apenas um

exemplo. Em relação a esse projeto da Agência, tão debatido nesta Casa e que

estava até em regime de urgência, porque essa era a vontade do governo, primeiro

foi pedido pelo bloco de Oposição que se retirasse o referido pedido de urgência. E

foi acolhido por nós, da base de sustentação do governo. Mais que isso, Deputado

Ademir Lucas, o PT sugeriu que se realizasse uma audiência pública para debater

esse projeto na Comissão de Assuntos Municipais, que não estava incluída entre as

comissões por que deveria passar. Vejam vocês a incoerência do Deputado André

Quintão neste caso específico. O Partido dos Trabalhadores e o bloco de Oposição

são os que mais solicitam em Plenário que projetos passem por comissões pelas

quais não deveriam passar. E nós, quase de praxe, sempre atendemos, para cumprir

aquela que é a nossa obrigação: aperfeiçoarmos os projetos de lei, sejam eles de

parlamentares, sejam eles encaminhados pelo Executivo. Esse é o nosso papel.

Cabe, sim, ao Governador cobrar celeridade da Casa na aprovação de projetos

importantes como esse de modificação no Código Florestal. Mas cabe a nós,

parlamentares mineiros, definirmos o momento oportuno de colocá-los em votação

em Plenário. Na minha opinião e na da maioria dos parlamentares que estavam aqui

na votação desse requerimento, ainda não é o momento de trazermos esse projeto a

Plenário. Além de ser analisado na Comissão de Meio Ambiente, precisamos levá-lo

à Comissão de Fiscalização, que tinha o direito de analisá-lo, mas foi cerceada por

um requerimento de V. Exa., por conta da perda de prazo, durante o período de

negociação do relator com o Vice-Governador. Quero apenas mostrar a incoerência.

Quando querem, o projeto passa por três, quatro, cinco comissões a mais do que o

normal. Agora, porque não atende aos seus interesses, está tudo errado. Não é

assim: o conjunto dos parlamentares tem de saber o momento oportuno de colocar o

projeto em votação no Plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, queria dizer que votei “não” ao

requerimento do Deputado Jayro Lessa, porque, no meu entendimento, ele foi

incoerente, e vou dizer por quê. Na penúltima reunião da Comissão de Meio

Ambiente, quando eu dizia que ainda precisava de alguns dias para concluir meu
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parecer e que precisaria fazer uma diligência à Secretaria de Meio Ambiente - aliás,

uma emenda apresentada na Comissão pelo Deputado Adalclever sugeria diligência

também à Secretaria de Agricultura -, foi implorada por vários Deputados que estão

se manifestando agora - e lembro-me muito bem de que o Deputado Gustavo

Valadares foi um deles - urgência. Tive de fazer um esforço extraordinário para

concluir meu trabalho, porque meu prazo vai até o dia 14, mas queria atender ao

apelo. Assumi o compromisso de apresentar meu parecer hoje, porque, no meu

entendimento, todos aqueles Deputados que estavam fazendo o pedido de urgência

tinham pressa em aprovar o projeto, já que se trata de uma matéria grave, complexa,

que precisa ser aprovada. Então, votei contrariamente por essa razão. Com todo o

respeito ao Deputado Jayro Lessa, ele está sendo injusto com este relator. Para

elaborar o meu parecer, e o nosso Presidente é testemunha disso, fiz reuniões com

todos os segmentos, não só com a Secretaria de Meio Ambiente. O senhor está

cometendo até uma indelicadeza, Deputado Jayro Lessa, ao dizer que esse projeto

está sendo conduzido apenas pela Secretaria de Meio Ambiente. Tive oportunidade

de conversar com o senhor, que não ajudou o projeto a avançar nem um pouquinho,

porque não me apresentou sugestões concretas que eu pudesse analisar. Enviei para

o senhor, em caráter excepcional, cópia do meu parecer; aguardei seu comentário,

mas o senhor não se manifestou. Mais ainda: fizemos reuniões com técnicos das

Secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura e com a Frente Parlamentar da

Silvicultura, nesta Casa, e escutamos o Presidente Dr. Bernardo. Não sei se o

Deputado Jayro Lessa e todos os Deputados desta Casa leram o meu substitutivo,

porque, além de tudo o que realizamos, ainda fiz questão de convidar todos os

Deputados. Enviei um “e-mail” a todos, concluí meu parecer na sexta-feira e queria

escutar a opinião deles, pois esperava uma contribuição até segunda-feira, a fim de

finalizar o meu parecer. Recebi várias sugestões, aliás, da Bancada do PT e tive a

oportunidade de colher várias delas. Se o senhor e todos os Deputados observarem o

meu substitutivo, verificarão que, desde o primeiro substitutivo, apresentado na

Comissão de Meio Ambiente, quando o projeto veio a Plenário e recebeu emenda,

avançamos e muito. Avançamos e muito, porque foi um projeto negociado. O

Deputado Jayro Lessa disse que não houve participação nem negociação e que esse
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é um projeto de apenas uma secretaria, mas há injustiça contra este Deputado.

Procurei escutar todos. Às vezes, fazemos aqui algum comentário até mesmo sem ler

o substitutivo. Acredito que a grande maioria não leu o meu substitutivo. Se tivessem

lido, teriam entendido que avançamos e muito. Aliás, tenho recebido esse “feedback”

de vários segmentos. O parecer procurou, seguindo a lógica e mostrando respeito

pelas duas atividades, avançar. Então, pelo meu entendimento, votei contrariamente

e afirmo isso aqui. Entendi que ele está incoerente com aquilo que me foi solicitado,

que foi agilidade e rapidez. Nesse momento, entendemos que seria uma medida

protelatória. Sinto muito, Deputado Jayro Lessa, não ter recebido formalmente as

suas sugestões para que pudesse analisá-las. Tive oportunidade de repassar a V.

Exa. o meu parecer, me reuni com V. Exa., não recebi nenhum retorno e não entendi

o porquê, pois, durante todo esse processo, procurei escutar todas as pessoas. Com

muita satisfação, acredito que o meu parecer às emendas apresentadas em Plenário

procurou atender à grande maioria dos membros desta Casa. Vocês observarão que

as questões mencionadas atendem a grande parte das pessoas. Sinto muito. Estou

aqui declarando o meu voto, pois penso que devo esse esclarecimento a todos os

meus colegas que, durante todos esses dias, participaram comigo da elaboração

desse parecer. Infelizmente, para aqueles que não puderam ou não quiseram,

participar não sei o que dizer. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção de

todos, porque esse projeto é um dos mais polêmicos que já houve nesta Casa.

Acredito que os companheiros, amigos e Deputados, principalmente do PT e de

outros partidos, não podem votar esse projeto da forma como está. O Deputado Fábio

Avelar disse que o projeto avançou muito, mas deve ser pela sua ótica. O projeto

avançou nos seus propósitos e nos seus interesses, porque defende uma categoria

que é totalmente diferente da realidade da nossa região. No penúltimo final de

semana, fiz uma viagem, atendendo a convites de pessoas que moram no Norte de

Minas e no Vale do Jequitinhonha, à região da silvicultura e percebi que ninguém tem

conhecimento de nada do que acontece nesta Casa. Está sendo implantado lá, Sr.

Presidente, um verdadeiro terror, um verdadeiro horror, devido a um jogo de

informações, de contrainformações, gerando uma insegurança muito grande dos
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produtores e investidores. O que está acontecendo? Muitos dos grandes investidores

abandonam o plantio de eucalipto, principalmente quando têm um convênio com o

governo do Estado em terras devolutas. Eles falam em terras devolutas com

plantação de eucalipto, como se fosse algo de outro mundo. Estamos falando disso

como se fosse uma plantação de 1.000.000ha, mas são 68.000ha somente,

pertencentes às grandes empresas que têm convênios com o governo do Estado em

terras devolutas. A quantidade de hectares é muito pequena. As empresas, ao

terminarem os seus contratos, se mudam e compram terras, porque não pretendem

permanecer nessa total insegurança. E as terras que o governo deveria reaver para

serem utilizadas para reforma agrária, assentamentos e agricultura familiar estão

sendo invadidas, Deputado Paulo Guedes. No Norte de Minas, há 5 mil

desempregados, que dependiam do ciclo do carvão - do desmatamento, do plantio,

da colheita, do replantio e do canteiro de mudas. E as pessoas não estão

empregando mais, pois não têm segurança para iniciarem um novo ciclo de plantação

de eucalipto. Acredito que falarei em nome dos companheiros da bancada do Norte

de Minas e de companheiros de outros partidos. Proponho a realização de uma

audiência pública no Norte de Minas, pois a discussão sobre o ciclo do eucalipto, a

utilização das terras devolutas e o Código Florestal ocorre aqui em Belo Horizonte,

mas não se sabe o que acontece em nossa região. Deputado Paulo Guedes, gostaria

que apresentássemos um requerimento em conjunto, assinado por mim, por V. Exa,

pelos Deputados Antônio Júlio, Getúlio Neiva, Gil Pereira, Arlen Santiago, Ruy Muniz,

Sebastião Costa, Antônio Genaro e Ana Maria Resende. Não podemos mais protelar

essa medida, temos de apresentar esse requerimento para discutirmos o Código

Florestal no Norte de Minas. É muito bonito ficarmos em nossos gabinetes recebendo

centenas de “e-mails”. Se juntarmos os “e-mails” que recebi e os que todos

receberam, daria um número muito maior que o recebido por essas pessoas que

querem defender o meio ambiente e ser pais do futuro do País, da natureza, disso e

daquilo. Não votaremos esse projeto sem que seja realizada uma audiência pública

na área da silvicultura, para observarmos de perto o sufoco, o desespero e o drama

que enfrentam essas 5 mil pessoas que estão perdendo seus empregos. Não

podemos mais protelar essa medida, mas temos de ter cautela, pois realizar essa
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reunião é ponto de honra para os Deputados que conhecem o Norte de Minas e o seu

sofrimento.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, também votei para que o projeto

retorne à Comissão, até contrariando alguns companheiros do meu partido, por

entender que ele tem um único endereço, o Norte de Minas, que já vem sendo

penalizado dia após dia pela castigante legislação ambiental de Minas Gerais. O

problema é impressionante. Para se ter uma idéia da situação, ontem recebi um

agricultor familiar em meu escritório em Montes Claros. Ele me disse que, quando

estava fazendo a roçagem do seu pasto de 2ha, passou um policial militar à paisana

e o multou em R$8.000,00. Isso é o que vem acontecendo todos os dias no Norte de

Minas. Ninguém aguenta mais. Essa mesma legislação ambiental, que deveria

funcionar para o Estado inteiro, funciona somente para o Norte de Minas e para o

Vale do Jequitinhonha. O saco de maldades das experiências que esses

ambientalistas querem fazer está penalizando apenas os produtores da nossa região.

Não sei por que deixaram o Triângulo Mineiro desmatar 97% de tudo o tinha. O

mesmo ocorreu no Sul de Minas. Agora, querem fazer do Norte de Minas a

“Amazônia de Minas Gerais”. Ninguém consegue fazer mais nada lá. A nossa região

está empobrecendo. As pessoas estão sendo obrigadas a sair para trabalhar em

outras regiões deixando lá viúvas vivas. Milhares e milhares de trabalhadores,

Deputado Padre João, saem em ônibus sem qualidade, em paus de arara, a fim de

cortarem cana no Triângulo Mineiro. Os jornais, como o “Estado de Minas” e outros,

sempre publicam reportagens sobre ônibus que caem em ribanceiras ou que batem

matando trabalhadores. Devemos discutir também a questão sob o ponto de vista

econômico. Como desejam transformar o Norte de Minas numa grande reserva

florestal, o Estado deveria colocar em votação um projeto de minha autoria, o

Ecocreto, que está tramitando nesta Casa. Vamos pagar aos produtores da nossa

região para que preservem suas matas. Não é justo que uma pessoa passe ali sua

vida inteira trabalhando e suando para comprar uma propriedade. Após conseguir

isso, não pode plantar sequer um pé de cana, não pode criar um boi, enfim, não pode

fazer mais nada. O produtor da nossa região tem de passar fome, Deputado Doutor

Viana? É isso que está acontecendo no Norte de Minas. As pessoas estão saindo de
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lá para morar nas periferias de cidades como Betim, Contagem, Belo Horizonte e São

Paulo, porque não têm oportunidade em sua própria terra. Não estou falando apenas

do grande e do médio produtor; estou falando, Deputado Padre João, dos

assentamentos, porque as famílias assentadas no Norte de Minas não podem sequer

construir suas casas nos assentamentos, não podem fazer nada, porque a legislação

ambiental não permite. Essa legislação perversa é contra todo o mundo. A nossa

região está indignada. Precisamos rediscutir toda a legislação ambiental de Minas

Gerais. Precisamos saber como tanta gente se transformou em ambientalista. Existe

um monte de “ambienteiros”, não são ambientalistas porque não sabem nada sobre

meio ambiente: artistas da Globo, policiais e Promotores. Nessa semana chegou a

Manga uma Promotora recém-formada, que agora quer parar toda a produção do

Vale do Itacarambi, onde só há índios e agricultores familiares. A Promotora não quer

deixar que o povo use a água do rio. A Codevasf fez lá um grande investimento,

construiu uma grande barragem e perenizou o rio para que os produtores pudessem

plantar, mas essa Promotora que chegou lá - uma menina nova, acho que não

entende nada de meio ambiente, não entende nada de nada - quer parar a produção

dos índios e dos agricultores familiares de São João das Missões, o Município mais

pobre de Minas Gerais. É preciso um pouco de bom-senso para acabarmos com essa

história de todo o mundo se meter a ambientalista, a fim de quebrar de vez o Norte de

Minas Gerais. Obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, essa

discussão sobre a votação do requerimento do Deputado Jayro Lessa é importante.

Tenho dito nas reuniões internas desta Casa em que esse projeto é discutido que

precisamos ter consciência e tranquilidade para se votar um bom projeto. O projeto

tem algumas dúvidas, precisa inovar e avançar. A questão ambiental do Estado de

Minas Gerais virou brincadeira. É hipocrisia o que estamos vivendo em defesa do

meio ambiente. Na verdade, ninguém está preocupado com o meio ambiente: os

órgãos ambientais estão preocupados em arrecadar, assim preferem criar

mecanismos de multas de arrecadação e de licenciamento em nome da preservação

ambiental. Se você tiver um bom consultor, um bom esquema no sistema de
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licenciamento - isso está sendo denunciado -, você pode devastar o que desejar, não

precisa preservar o meio ambiente, porque tem licença, pagou uma taxa absurda. Aí,

se pode agredir o meio ambiente. Essa é a nossa preocupação, Sr. Presidente.

Precisamos ter competência e serenidade para discutir, porque os abusos que estão

acontecendo nos órgãos de fiscalização do sistema ambiental e no próprio Ministério

Público, que fica simplesmente na frieza da legislação, das portarias ou das

regulamentações dos órgãos ambientais, são imensos. Infelizmente, a Assembleia

não tem legislado nesse setor, mas apenas os órgãos ambientais. E fica uma dúvida:

todos se julgam no direito de proibir, de determinar e de falar em nome do meio

ambiente. O próprio Promotor do interior acha muito mais fácil usar a frieza da lei do

que ver a realidade. A própria Polícia Ambiental tem abusado ao extremo para

levantar recursos. O IEF está fazendo absurdos, apenas criando mecanismos para a

arrecadação. A Assembleia precisa ter consciência e fazer um bom projeto que

preserve o meio ambiente. Nenhum Deputado abre mão disso. Nenhum produtor rural

abre mão da preservação ambiental. A cultura do produtor rural mudou. O produtor

rural tem sido muito sacrificado. O produtor rural tem sido tratado como bandido pelo

Ministério Público, pelo Juiz de 1ª instância, pela Polícia Ambiental, pelos Promotores

e pelos fiscais do IEF. Isso não pode continuar. Em algum momento, haverá um

levante contra isso. Surgirá uma liderança que enfrentará os órgãos ambientais no

porrete. É isso que acontecerá. Esse povo está sofrendo muitas humilhações. Na

sexta-feira, a Comissão de Meio Ambiente irá a Pará de Minas para ouvir alguns

produtores rurais que estão com “sursis” de três anos porque fizeram a limpeza do

pasto. Em algum momento, esse pessoal se juntará e fará como o MST, que invade

fazendas, rouba, assalta e não sofre nenhuma penalidade. Eles se juntam e se

defendem com base na ideologia que possuem, inclusive contra a legislação. E o

Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Federal e a Polícia Civil fingem que não está

acontecendo nada. De vez em quando, pegam um produtor para ser boi de piranha,

mas as coisas continuam acontecendo. É isso que acontecerá com o produtor rural,

com o homem do campo. Hoje ele não pode nem dar água para os animais beberem.

Querem colocar hidrômetros no boi para saber quantos litros de água ele bebe. É isso

que acontecerá. Isso não pode ocorrer, é preciso ter licenciamento. Querem calcular



____________________________________________________________________________
1087

quantos animais são e quantos litros de água beberão para cobrar do produtor. É isso

que está acontecendo. É como alguns dizem: não comeremos árvores, comeremos

alimentos. E, do jeito como as coisas estão acontecendo, daqui a alguns dias teremos

saudades dos nossos produtores rurais. Teremos grandes empreendimentos de

plantação de eucalipto e de pinho, mas não teremos plantação de alimentos, porque

o nosso sistema não permitirá. É importante continuarmos a discussão desse projeto

na Comissão de Fiscalização, onde falamos sobre as taxas. O governo criou, por

decreto, várias taxas que não têm sustentação jurídica. São totalmente ilegais. A

própria Advocacia-Geral do Estado está preocupada. Isso tem que ser transformado

em lei. Esse requerimento é importante. Não votei, mas sou favorável a que ele passe

na Comissão de Fiscalização.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 164.

O Sr. Presidente - Caro colega, companheiro e amigo Deputado André Quintão, a

Presidência, ao analisar sua solicitação para fazer uso da palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno, nota que V. Exa. não foi citado de maneira ofensiva nem acusado

na sua conduta pessoal, portanto pedimos o seu entendimento.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

vários Deputados se manifestaram de forma equivocada. Como podemos trabalhar

sobre um projeto de lei para o Estado de Minas Gerais olhando somente uma região

do Estado? O primeiro apelo que faço aos colegas Deputados, com todo o respeito, é

que atentem para isso. Estamos construindo uma lei que, ao entrar em vigor, será

aplicada em todo o Estado, e não somente em uma região. Temos, então, de

conhecer melhor Minas Gerais. O Norte e o Jequitinhonha têm topografia, qualidade

de solo e vegetação bem específicas; o Noroeste guarda certa semelhança com o

Norte, mas o Sul de Minas e a Zona da Mata têm topografia, qualidade do solo,

vegetação e clima bastante diferentes; a região do Caparaó, indo para o Leste,

mostra outras características. Não podemos, portanto, perder de vista que estamos

legislando para um Estado multifacetado. Temos de agir com responsabilidade. É

muito fácil olhar para trás e ver os erros cometidos há 200, 100 ou 30 anos. É comum

enxergar melhor o passado que o presente. Se hoje, regiões do País, populações

inteiras estão sendo penalizadas, é porque houve equívoco na forma de produção. O
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Nordeste do Brasil, por exemplo, foi uma região altamente produtiva. Sabemos que

sua atual situação é consequência de uma atividade econômica desorganizada,

irresponsável. E o mesmo aconteceu com Minas Gerais. Creio que o relator do

projeto será o Deputado Jayro Lessa. O apelo que lhe faço é que valorize todos os

trabalhos desenvolvidos até então, que não se ignorem os debates e as discussões já

feitos nem as propostas de emenda apresentadas. Que se tenha, então, bom-senso,

sabedoria e discernimento. O Deputado André Quintão lembrou muito bem que quem

pediu celeridade ao processo foi o Governador. É muito estranho, aliás. Nós, da

Oposição, estamos atendendo ao pedido de agilização do Governador e alertando

que tudo deve ser feito com responsabilidade, mas estamos pedindo também

contribuição à base do Governo. Para se garantir a fertilidade da terra e a

conservação da água, temos de garantir matas. O que está em jogo é a vida do ser

humano, dos animais, do planeta. Todos os momentos de decisão exigem sabedoria.

Esse momento exige mais ainda, porque uma simples atitude irresponsável pode

desencadear uma sucessão de erros e gerar morte. Inviabilizar a vida é gerar morte.

Dependendo do que se decide, um ou outro setor pode ficar prejudicado, mas, nesse

caso, isso nem acontecerá. A siderúrgica não ficará prejudicada. O problema é que

cada um está querendo legislar com base em interesses muito pequenos, muito

restritos. Temos, antes de mais nada, de enxergar a complexidade deste Estado. Sua

extensão e sua diversidade são sua grande riqueza. Eram essas as considerações

que tinha a fazer, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, ocorre-me, neste momento, uma grande

preocupação com relação a esse projeto. O seu retorno à Comissão de Fiscalização

Financeira talvez não resolva o problema da forma que desejamos. Lembro-me de

que, em 1995, fui à Alemanha fazer curso de meio ambiente e, em 1996, fui aos

Estados Unidos fazer curso de agricultura familiar. Venho estudando esse assunto há

muito tempo e não me conformo com as teorias “ambientalóides” que são

apresentadas no Estado de Minas Gerais. Apesar da clarividência, da forma bastante

sutil e inteligente com que o Secretário José Carlos, nosso ex-Ministro, aborda os

assuntos, apesar de tudo isso, fico preocupado. Esclareço que, no passado, participei

do grupo da Codevale que implantou, no Alto do Jequitinhonha, o maior maciço
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florestal de eucalipto do mundo, com recursos do Finor. Lá estão 250.000ha, sendo

125.000ha plantados e 125.000ha preservados, com mata nativa. A minha

preocupação se refere à minha cidade, à BR-116, chamada Rio-Bahia, que é a rota

do carvão. Todos os dias, apreendem-se três, quatro, cinco, seis caminhões de

carvão de mata nativa. É preciso que tenhamos um pouquinho de juízo para

tentarmos adequar esse projeto. Em verdade, o projeto como saiu da Comissão de

Meio Ambiente ainda não me satisfaz. Em verdade, a forma como foi apresentado o

outro projeto também não me satisfaz. Entendo que o governo do Estado deveria

debruçar-se novamente sobre ele. Essa questão de se ter ou não urgência não é

apropriada.

Desde quando urgência pode determinar que esta Assembleia aprove um texto tão

ruim, tão prejudicial à floresta plantada? Existe a Frente Parlamentar da Silvicultura,

de que faço parte e V. Exa. é o Presidente, e sentimos que, neste momento, há

necessidade de se recolher esse projeto. Ele vai para a Comissão de Fiscalização

Financeira, e sabemos muito bem que o relator a ser nomeado será da confiança do

governo, para se tentar aprová-lo como está. Isso me preocupa. Do jeito que o projeto

está não resolverá o problema da floresta plantada em Minas Gerais. Continuaremos

com essa agressão sistemática ao meio ambiente: usar carvão de floresta nativa. Não

há como deter essa clandestinidade, esse desmatamento, especialmente na nossa

região, que é fornecedora de carvão de mata nativa, incluindo-se trechos da Bahia

que descem também pela BR-116 para chegar a Sete Lagoas. Devemos ter juízo e

construir um texto melhor, Sr. Presidente. Mesmo que esse texto seja aprovado na

Comissão de Fiscalização Financeira, com as adaptações e sugestões feitas pelos

Deputados e apesar de a Secretaria de Meio Ambiente imediatamente ter enviado

algumas correções, o projeto não nos satisfaz. Ele não satisfaz, porque não define

claramente quem cuidará da floresta plantada e da nativa. O meio ambiente precisa

ser muito respeitado. Sou ambientalista há muito tempo, mas não sou

“ambientalóide”, não sou maluco. Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que

devemos, pela Frente Parlamentar da Silvicultura, apelar ao governo para que, ao

remeter o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, haja um prazo para

entendimentos, o que possibilitará modificações no projeto para que ele possa vir a
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Plenário.

Registro de Presença

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

satisfação em receber nas nossas dependências os alunos da Escola Estadual

Senador Bernardo Monteiro, assim como os seus professores, de Santa Luzia. Com

os nossos cumprimentos, desejamos a vocês muito sucesso na vida escolar e na vida

pessoal.

Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a gravação convocando os Srs.

Deputados que estão nos gabinetes.

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 8 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 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 910/2007, 2.396 e 2.438/2008 e, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.248/2009, 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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraodinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Presidência do Deputado José Henrique
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

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

Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.966/2009; renovação

da votação do projeto; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.384/2009; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.858/2008; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em

1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1;

aprovação; votação da Emenda nº 2; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.985/2009; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca

- Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - 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 - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Irani

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

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da
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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, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.966/2009, do Governador do Estado, que define nova categoria de manejo para a

Área de Proteção Especial da Região da Gruta do Rei do Mato, no Município de Sete

Lagoas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As

Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação

do projeto. 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.

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 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 Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, há seis Deputados na comissão

e mais o Presidente.
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, tentei, em três pontos, fazer o registro

do meu voto favorável, mas não foi possível. Então o meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 31 Deputados. Votou “não” 1

Deputado. Houve 1 voto em branco. Há 6 Deputados em comissões, totalizando 39

parlamentares. Está ratificada a aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 2.966/2009. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.384/2009, do Governador do Estado,

que concede isenção tributária vinculada à realização da Copa das Confederações da

Fifa de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. 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, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em

votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 3.384/2009 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 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 Meio Ambiente opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que

apresenta. Foi apresentada em Plenário uma emenda do Deputado Sávio Souza

Cruz, que recebeu o nº 2 e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno,

será submetida a votação independentemente de parecer. 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 ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste



____________________________________________________________________________
1094

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” 33 Deputados, que, somados aos 6 em

comissões, perfazem o total de 39 parlamentares. Está ratificada a aprovação do

projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação,

a Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 2.858/2008 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, considerando que não há

quórum para votação, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 9, 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 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião - Registro de

presença - Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º
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turno, do Projeto de Lei nº 2.985/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.248/2009; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 910/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.396/2008; aprovação com a Emenda nº 1

- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.438/2008; aprovação com a Emenda nº

1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.936/2008; votação do Substitutivo nº

1, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para

votação; anulação da votação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

496/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

614/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

742/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.643/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 1.723/2007; encerramento da discussão - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

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

Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta

- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Irani

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

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes

- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
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de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente

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

de Lei nºs 2.858/2008, 2.966 e 3.384/2009, apreciados na extraordinária realizada

ontem, à noite.

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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, e cumprimenta,

com muita alegria, a Deputada Federal Jô Moraes, que está aqui conosco e, com

brilhantismo, ocupou a cadeira de Deputada Estadual nesta Casa. Muito êxito em sua

vida particular e pública.

A Presidência comunica aos colegas e a todos que nos acompanham pela TV

Assembleia o aniversário do nosso companheiro e amigo, Deputado Carlos Gomes, a

quem, em nome da Mesa e de toda a Assembleia, desejamos muitas felicidades,

muita saúde e grandes realizações na sua vida, tanto particular quanto pública.

Questão de Ordem
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O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, gostaria de falar sobre uma pessoa

que tem prestado inúmeros serviços a Minas Gerais. Trata-se de um grande amigo do

Governador, que o acompanha há muito tempo: o nosso amigo Paulo Bregunci, que

tão bem dirigiu a Ruralminas nesse período em que esteve na Presidência. Vimos

que os verdadeiros amigos são aqueles que realmente fazem os maiores sacrifícios.

E o Paulo Bregunci, que é um soldado leal, correto do Governador Aécio Neves, abriu

mão da Presidência - o cargo é do Governador - para que pudesse assumir o ex-

Prefeito de Mariana, Carlos Cota, que terá também a assessoria do Paulo Bregunci

como Vice-Presidente. O Paulo Bregunci é uma pessoa de trato fácil e com papel

fundamental nas políticas do Governador Aécio Neves. Lembro-me bem quando ele

venceu em Salinas o Prefeito do Partido dos Trabalhadores, José Prates, a princípio

de oposição ao Governador Aécio Neves, mas um homem de bem e que queria o

desenvolvimento dessa cidade. O Paulo Bregunci foi a primeira pessoa do governo

que se dispôs a ir comigo até Salinas para dizer ao Prefeito que o Governador Aécio

Neves queria fazer o melhor para Minas Gerais. Ele organizou a Ruralminas, ajudou a

tirar do papel projetos como o da Barragem de Peão, em São João do Paraíso, e o da

Barragem do Rio Bananal, em Salinas, onde teremos uma reunião, nos próximos

dias, com mais de 150 produtores rurais, para fazer alguns ajustes-*. Ele também

recebeu o maquinário que o nosso querido Governador Aécio Neves enviou para a

construção das barraginhas para o enfrentamento definitivo da seca no Norte de

Minas e no Jequitinhonha. Sou um admirador do Paulo Bregunci, assim como todos

os Prefeitos do Norte de Minas com os quais convivo e a grande maioria de Minas

Gerais. Ninguém nunca precisou marcar audiência na Ruralminas, porque a sua porta

esteve sempre aberta, tendo à sua frente uma pessoa que realmente sabe o que está

fazendo e que defende o Governador Aécio Neves intransigentemente. Nem seria

necessária essa defesa, porque se trata de um homem que está fazendo muito bem

para Minas Gerais. Então, Paulo Bregunci, receba a homenagem, nesta manhã de

quinta-feira, de todos os Deputados desta Assembleia, porque você é um homem de

bem, honra sempre o cargo em que está investido e faz um grande trabalho. E esse

projeto das barraginhas no Norte de Minas realmente tem sido um grande sucesso.

Nós, em nome da Bancada do Norte e da Assembleia, parabenizamos a gestão
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profícua, correta, honesta e operosa do amigo Paulo Bregunci, leal servidor do

Governador Aécio Neves e do povo de Minas Gerais. Era o que queríamos dizer.

Tenho a certeza, Paulo Bregunci, de que, na Vice-Presidência, você continuará o

grande e excepcional trabalho que sempre realiza onde quer que vá. O Governador

Aécio Neves, em sua caminhada em prol não apenas dos mineiros, mas do Brasil,

precisará muito de você ao seu lado. Já que é para o bem do nosso Governador,

aceitamos que as coisas sejam dessa maneira. Mesmo na Vice-Presidência da

Ruralminas, você fará muita falta para Minas Gerais e, principalmente, para as

nossas regiões mais sofridas. O Governador tem feito mudanças. Agora, o Norte de

Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri têm vez. E a Ruralminas, com o Paulo Bregunci,

teve vez, e espero que continue a ter. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 2º 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 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

2.985/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 910/2007, do Deputado Domingos Sávio,

que 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 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 n°

1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

910/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.396/2008, do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira os

imóveis 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 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

2.396/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.438/2008, da Deputada Cecília

Ferramenta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel

Fabriciano 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 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 2.438/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, 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

Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo
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nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

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 apenas 31 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação, mas há para a discussão das demais matérias constantes na pauta. A

Presidência torna a votação sem efeito.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 2º turno, os

Projetos de Lei nºs 496/2007, do Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a

Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal e dá outras providências;

614/2007, do Deputado Weliton Prado, que institui a Política Estadual do Livro no

âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências; 742/2007, do Deputado

Carlin Moura, que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral

às Pessoas com Epilepsia no Estado de Minas Gerais e dá outras providências;

1.643/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que proíbe as empresas que exploram

locação imobiliária de cobrar taxas por informações cadastrais do consumidor; e

1.723/2007, do Deputado Wander Borges, que estabelece a Política Estadual

Habitacional de Interesse Social.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que não há

quórum nem para discutir os nossos projetos. Por isso, solicito a V. Exa. o

encerramento, de plano, da reunião.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
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publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2008

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da Comissão de Saúde;

os Deputados Carlos Mosconi e Hely Tarqüínio (substituindo a Deputada Rosângela

Reis, por indicação da Liderança do BPS), membros da Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social. A Presidência, nos termos do art. 120, inciso III,

combinado com o art. 125 do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita aos

Deputados que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir as relações de trabalho no âmbito das cooperativas médicas. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Osman Miranda de Sales,

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego Seção-MG; representado pelo Sr.

Airton Marinho da Silva, Auditor Fiscal do Trabalho; José Augusto Ferreira,

Presidente da Federação das Cooperativas Médicas - Fencon -; Dilson de Quadros

Godinho, Superintendente da Associação dos Hospitais-MG - AHMG -; Wagner Neder

Issa, Presidente da Associação dos Hospitais-MG - AHMG -; Hermann Alexandre

Vivacqua Von Tienhausen, Presidente do Conselho Regional de Medicina; Cristiano

Gonzaga da Matta Machado, Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de

Minas Gerais, representado pelo Sr. Aroldo Gonçalves de Carvalho; Cristiano do

Couto Mourão, Diretor da Associação Médica de Minas Gerais, representando o Sr.

José Carlos Vianna Collares Filho, Presidente da Associação Médica de Minas

Gerais; Porfírio Marcos Rocha Andrade, Assessor da Presidência da Federação das

Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais - Federassantas -; Luiz

Roberto Capistrano Costa e Silva, advogado do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e

Casas de Saúde do Estado de Minas Gerais; Flávio Carvalho Monteiro de Andrade,

representante jurídico do Hospital Felício Rocho; Henrique M. Salvador Silva, Vice-

Presidente da Associação Nacional dos Hospitais Privados - ANAHP -; Farley

Carneiro e Silva e Leandro Lula, ambos da Unimed do Norte de Minas; Reinaldo
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Pimenta de Pádua, da Sancoop; que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a fazer as

suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos convidados, dos parlamentares 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, 9 de julho de 2009.

Carlos Pimenta, Presidente - Doutor Rinaldo - Ivair Nogueira - Ana Maria Resende.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A CANDIDATURA DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE

CONTAS, EM 23/6/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adalclever Lopes, Wander Borges e Adelmo Carneiro Leão, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira

reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a

designar o relator. Prosseguindo, a Presidência determina a distribuição das cédulas

de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Adelmo Carneiro Leão

para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente e Vice-

Presidente, respectivamente, os Deputados Carlos Mosconi e Adalclever Lopes,

ambos com quatro votos. Na condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Carlos

Mosconi convida a tomar assento à mesa o Deputado Adalclever Lopes e o empossa

no cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez, empossa o Presidente, Deputado

Carlos Mosconi. A seguir, a Presidência designa como relator da matéria o Deputado

Wander Borges. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Elmiro Nascimento - Wander Borges - Adelmo

Carneiro Leão - Adalclever Lopes.
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXECUÇÃO DAS PENAS NO ESTADO, EM 1º/7/2009

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite e

Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os

Deputados Djalma Diniz, Carlin Moura e Lafayette de Andrada. 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 a debater, em

audiência pública, a implementação do sistema informatizado de acompanhamento

da execução criminal dos sentenciados da Comarca de Governador Valadares e a

discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício do Sr. Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral,

em que encaminha relatórios do atendimento e da situação prisional dos custodiados

das cadeias públicas de Sabará e Ibirité, elaborados pelo Grupo de Atuação

Estratégica Permanente - Gaep. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para

ouvir o Sr. Fábio Tavares Ribeiro, Promotor de Justiça da Comarca de Governador

Valadares; a Sra. Ingrid Veloso Soares do Val, Promotora de Justiça da Comarca de

Governador Valadares; os Srs. Ricardo Miranda de Carvalho, Oficial do Ministério

Público em Governador Valadares e revisor do Programa de Execução FAP; Danilo

Marcos de Almeida da Silva Gomes, Diretor da Penitenciária Francisco Floriano de

Paula e programador original do Programa de Execução FAP; José Silverio Perdigão

de Oliveira, Presidente da Associação Mineira do Ministério Público - AMMP -;

Alexandre Martins da Costa, Diretor de Articulação do Atendimento Jurídico da

Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -; Cristiano Moreira Silva, Defensor

Público de Belo Horizonte; as Sras. Paula Regina Fonte Boa Pinto; e Déborah

Pincinin Muzzi, Defensoras Públicas de Belo Horizonte; Mônica Peixoto,

representante da Capelania Prisional; e o Sr. Flávio Lúcio Rocha, representando a

Fraternidade Brasileira das Apacs, 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
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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, cumprida a finalidade da reunião,

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, 9 de julho de 2009.

João Leite, Presidente - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os Demputados Vanderlei

Miranda, Jayro Lessa (substituindo o Deputado Ruy Muniz, por indicação da

Liderança do DEM) e Padre João (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por

indicação da Liderança do PT), 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 Jairo Lessa, dispensa a

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

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

discutir e votar proposições da Comissão. 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 Vanderlei Miranda em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública, no Município de Ribeirão das

Neves, para apurar denúncias de superlotação nos presídios desse Município,

intimidações e delitos praticados por albergados contra passageiros da linha de

ônibus Belo Horizonte-Ribeirão das Neves e falta de alvará de funcionamento e

licenciamento ambiental dos presídios. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Almir Paraca, Presidente.



____________________________________________________________________________
1105

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Padre João, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de

Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Gustavo Valadares (substituindo o

Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Sargento Rodrigues

e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Tomáz de Aquino Resende, coordenador do Centro de

Apoio Operacional ao Terceiro Setor (2/7/2009); João Moreira, Presidente da

Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito

Federal (2/7/2009); Roberto Araújo, Presidente da Câmara Municipal de Avaré,

Estado de São Paulo (2/7/2009); da Sra. Flávia de Vasconcelos Lanari, Juíza de

Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem (2/7/2009); e

dos Srs. Ronaldo Braga, Presidente da Câmara Municipal de Barbacena (3/7/2009); e

João de Deus Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba (3/7/2009).

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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 748/2007 na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada), e

2.979/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta (relator: Deputado Délio Malheiros).

Registra-se, neste momento, a presença dos Deputados Domingos Sávio e Chico

Uejo (substituindo o Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do BPS).
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Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Domingos Sávio, que conclui

pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.367/2009, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a

3, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 4, que apresenta, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Padre João. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 2.844/2008 (relator: Deputado Elmiro Nascimento),

que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.115 e 4.133/2009. 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 Délio

Malheiros em que solicita seja realizada visita à Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão, com a finalidade de buscar soluções para a situação dos

servidores administrativos do Poder Executivo. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 9/7/2009, às 10 horas,

com a finalidade de apreciar os Projetos de Lei nºs 2.936/2008 e 3.187/2009, no 2º

turno, e 3.367/2009, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Domingos Sávio - Lafayette de Andrada - Ivair

Nogueira.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Antônio Júlio, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o



____________________________________________________________________________
1107

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, de

2/7/2009: ofícios dos Srs. Walter Antônio Costa e José Miranda dos Santos,

respectivamente Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Alvorada de

Minas; e Wilson Dornelas Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Monte

Carmelo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. O Projeto de Lei nº 3.384/2009 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. O Requerimento nº 4.102/2009

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,

Deputado Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

extraordinária, de 9/7/2009, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 17h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Gil Pereira e Irani Barbosa, membros da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Antônio Carlos

Arantes, Adalclever Lopes, Domingos Sávio, Jayro Lessa, Carlos Gomes e Paulo

Guedes. 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 e a tratar de assuntos de

interesse da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 17h35min são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputados Fábio Avelar, Sávio Souza Cruz, Almir
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Paraca, Gil Pereira, Antônio Júlio, Antônio Carlos Arantes, Adalclever Lopes,

Domingos Sávio, Jayro Lessa e Carlos Gomes. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Fábio Avelar, que opina pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.771/2008 na forma do Substitutivo nº 4 e pela rejeição dos Substitutivos nºs 2

e 3 e da Emenda nº 3, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, do

Deputado Domingos Sávio, 3, do Deputado Jayro Lessa, 4 e 5, do Deputado André

Quintão, e 6 a 8, do Deputado Antônio Júlio. O Presidente informa que as Propostas

de Emenda nºs 1 e 2 já estão incluídas no parecer e que a Emenda nº 3 foi retirada

de tramitação pelo autor. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as

Propostas de Emenda nºs 3 a 8, registrando-se voto contrário do Deputado Gil

Pereira. Submetidas a votação, são aprovadas as Propostas de Emenda nºs 5 e 6.

Submetidas a votação, cada uma por sua vez, são rejeitadas as Propostas de

Emenda nºs 8, destacada pelo Deputado Adalclever Lopes, registrando-se voto

contrário do Deputado Gil Pereira, e 4, destacada pelo Deputado Almir Paraca,

registrando-se votos contrários dos Deputados Almir Paraca e Sávio Souza Cruz. É

dada nova redação ao parecer que opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 4 e pela rejeição dos Substitutivos nºs 2 e 3 e da Emenda nº 3. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do

Deputado Fábio Avelar em que solicita ao Presidente da Assembleia Legislativa seja

constituída Comissão Especial para proceder a estudos sobre as diretrizes e os

subsídios para a formulação de uma política de desenvolvimento florestal com

finalidade econômica voltada para o Estado e sobre outros aspectos da legislação

ambiental. 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 julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Antônio Júlio.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO
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POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/7/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura, Domingos Sávio e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Eros

Biondini, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,

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

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

reunião se destina a debater, em audiência pública, práticas e ideias no campo da

comunicação popular, a fim de colher subsídios para a Conferência Nacional de

Comunicação, convocada pelo Presidente Lula. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir as Sras. Jô Moraes, Deputada Federal; Maria do Carmo Lara,

Prefeita de Betim; Lidyane Ponciano, Diretora do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais de Minas Gerais e coordenadora do Comitê Mineiro do Fórum Nacional

pela Democratização da Comunicação; e os Srs. Hugo Teixeira, Superintendente de

Imprensa da Subsecretaria de Comunicação Social, representando Sérgio Esser,

Subsecretário de Comunicação Social do Governo do Estado; Altamiro Borges,

jornalista e membro da Coordenação Nacional do Fórum Mídia Livre; Ricardo

Moretzson, psicólogo e representante da Comissão Mineira Pró-Conferência Nacional

de Comunicação e coordenador da Campanha contra a Baixaria da TV; Edivaldo

Amorim Farias, Presidente da ABCcom e da TVC BH - Associação Brasileira de

Canais Comunitários -; e José Guilherme Castro, membro da Abraço Nacional -

Associação Brasileira de Radiofusão Comunitária -, 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. Registra-se

a presença do Deputado Doutor Rinaldo. 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
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votação, é aprovado requerimento dos Deputados André Quintão e Carlin Moura em

que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para discutir os avanços do

Estatuto da Criança e do Adolescente e seus desafios diante da proposta de redução

da maioridade 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, 9 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2009

Às 11h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e

Fábio Avelar (substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do

BPS), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Carlos Pimenta, Doutor Viana e Getúlio Neiva. 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, a partir da próxima semana, devido a acordo com os Deputados

membros da Comissão, as reuniões ordinárias serão realizadas às quartas-feiras, às

10 horas, no Plenarinho IV. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

413/2007 (Deputado Antônio Júlio); 2.968/2008 (Deputado Zé Maia); 3.035/2009

(Deputado Adelmo Carneiro Leão); 3.132/2009 (Deputado Inácio Franco); 3.323/2009

(Deputado Lafayette de Andrada); 3.136/2009 (Deputado Jayro Lessa) e 3.151/2009

(Deputado Juarez Távora), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.384/2009 na forma do vencido no
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1º turno (relator: Deputado Juarez Távora). Suspende-se a reunião. Às 13h42min são

reabertos os trabalhos. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.443/2009 (relator: Deputado

Lafayette de Andrada); 2.949/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Administração

Pública (relator: Deputado Juarez Távora), e 3.440/2009 com a Emenda nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio). O Presidente

determina a distribuição em avulsos do parecer do Projeto de Lei nº 2.771/2008, que

opina pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 4, da Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e pela rejeição da Emenda nº 3 e dos

Substitutivos nºs 2 e 3 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e do parecer do

Projeto de Lei nº 3.151/2009, que opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo

nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e da

Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública. Os Projetos de Lei nºs

2.936/2008, 3.187, 3.342 e 3.367/2009 são retirados da pauta por determinação do

Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias, hoje às

19h55min, no Plenarinho IV, no dia 13/7, às 14 horas, e nos dias 14, 15, 16 e 17/7, às

9h30min e às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - João Leite - Gláucia Brandão - Adelmo Carneiro Leão -

Wander Borges.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2009

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo número

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

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de
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assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar proposição da Comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são rejeitadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de Ação

Legislativas nºs 662/2008; (relator: Deputado André Quintão, em virtude de

redistribuição); 674 e 679/2008 (relator: Deputado André Quintão); 703, 709, 712 e

1.016/2008 (relator: Deputado Carlin Moura); e 720/2008 (relator: Deputado João

Leite). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão e Carlin Moura (4)

em que solicitam sejam encaminhadas ao Ministério das Comunicações, à Secretaria-

Geral da Presidência da República, à Secretaria de Comunicação da Presidência da

República, ao Governador do Estado e à Comissão Organizadora da Conferência

Nacional de Comunicação cópia das notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária

da Comissão de Participação Popular, ocorrida em 9/7/2009; seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que se convoque a Conferência

Mineira de Comunicação para antes de outubro deste ano, bem como para que seja

recebida, em audiência, a Comissão Mineira Pró-Conferência de Comunicação; seja

encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados, ao Presidente da Comissão

de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, ao Instituto de Estudos

Socioeconômicos e à Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação

Popular manifestação de apoio à Proposta de Reforma Política, de autoria da referida

frente; e seja encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente

do Senado Federal manifestação de apoio às propostas de emendas à Constituição

apresentadas pelo Deputado Paulo Pimenta (PT/RS) e pelo Senador Antônio Carlos

Valadares (PSB/SE), que pretendem retornar com a exigência de diploma de curso

superior, devidamente registrado, para o exercício da profissão de jornalista.

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 julho de 2009.
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André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do art. 82 do

Regimento Interno, designa os membros das Comissões Permanentes que

participarão das reuniões conjuntas previstas no § 1º do art. 204, destinadas à

apreciação dos projetos de que trata a Subseção II da Seção IV do Capítulo I do

Título VII do Diploma Procedimental, as quais reger-se-ão pelas normas

complementares constantes desta decisão.

PELA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEPUTADO.......................................... PARTIDO

Délio Malheiros..................................... BPS

Ivair Nogueira....................................... PMDB

PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

DEPUTADO......................................... PARTIDO

Cecília Ferramenta.............................. PT

Paulo Guedes...................................... PT

PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

DEPUTADO......................................... PARTIDO

Dalmo Ribeiro Silva.............................. BSD

Chico Uejo............................................ BPS

PELA COMISSÃO DE CULTURA

DEPUTADO......................................... PARTIDO

Gláucia Brandão.................................. BPS

Juninho Araújo..................................... BSD

PELA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEPUTADO........................................ PARTIDO

Adalclever Lopes................................. PMDB

Délio Malheiros.................................... BPS

PELA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
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DEPUTADO........................................ PARTIDO

Durval Ângelo...................................... PT

Antônio Genaro................................... BPS

PELA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

DEPUTADO........................................ PARTIDO

Ruy Muniz........................................... DEM

Deiró Marra......................................... BSD

PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

DEPUTADO........................................ PARTIDO

Fábio Avelar........................................ BPS

Sávio Souza Cruz................................ PMDB

PELA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

DEPUTADO......................................... PARTIDO

Sávio Souza Cruz................................. PMDB

Gustavo Valadares............................... DEM

PELA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

DEPUTADO......................................... PARTIDO

André Quintão...................................... PT

Eros Biondini........................................ BSD

PELA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

DEPUTADO......................................... PARTIDO

Vanderlei Jangrossi............................. PP

Antônio Carlos Arantes........................ BPS

PELA COMISSÃO DE SAÚDE

DEPUTADO......................................... PARTIDO

Carlos Mosconi..................................... BSD

Carlos Pimenta..................................... PDT

PELA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPUTADO.......................................... PARTIDO

João Leite............................................. BSD

Maria Tereza Lara................................. PT
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PELA COMISSÃO DO TRABALHO

DEPUTADO.......................................... PARTIDO

Rosângela Reis..................................... BPS

Walter Tosta.......................................... BSD

PELA COMISSÃO DE TRANSPORTE

DEPUTADO.......................................... PARTIDO

Gustavo Valadares................................ DEM

Djalma Diniz.......................................... BPS

PELA COMISSÃO DE TURISMO

DEPUTADO.......................................... PARTIDO

Tenente Lúcio....................................... PDT

Eros Biondini......................................... BSD

PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

DEPUTADO.......................................... PARTIDO

Zé Maia................................................. BSD

Jayro Lessa........................................... DEM

Lafayette de Andrada............................ BSD

Inácio Franco......................................... BPS

Juarez Távora....................................... BPS

Adelmo Carneiro Leão.......................... PT

Antônio Júlio......................................... PMDB

NORMAS COMPLEMENTARES PARA A REUNIÃO CONJUNTA A QUE SE

REFERE O § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO:

1 - Os membros designados nesta Decisão poderão participar da discussão e da

votação do parecer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com

direito a voz e voto.

2 - Os membros referidos no item 1 terão direito a voto, na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, relativamente apenas às matérias

abrangidas pela competência das Comissões por eles representadas.

3 - Na ausência de um dos membros relacionados no item anterior, o Líder de

Bancada poderá indicar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira um
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substituto.

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira poderá reunir-se com representantes ou

grupos de representantes das Comissões, a fim de discutir os projetos a que se refere

esta Decisão.

5 - O “quorum” para a abertura dos trabalhos e para deliberação será o da maioria

dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira.

6 - A designação do Relator será feita pelo Presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira, 24 horas após o término do prazo de apresentação de emendas.

7 - As emendas serão entregues na Gerência-Geral de Apoio às Comissões, no

prazo regimental.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2009.

Alberto Pinto Coelho, Presidente.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.255/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe “cria a Fundação

Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas –

Hidroex – e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 30/4/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art. 188,

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

Fundamentação

A proposição em estudo cria a Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, dotada de autonomia

administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito público e com prazo de

duração indeterminado. A Fundação terá sede e foro no Município de Frutal e ficará

vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes.

Nos termos do art. 2º da proposta, a Hidroex terá por finalidade planejar, coordenar,
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executar, controlar e avaliar o processo de formação e de desenvolvimento de

recursos humanos nas áreas de ensino, pesquisa e prestação de serviços, em

programas e projetos relativos ao meio ambiente e à educação ambiental.

Em relação às fundações de direito público, encontra-se, no plano doutrinário, a

tese de que seriam elas espécie do gênero autarquia. Expressão luminar dessa

corrente, Celso Antônio Bandeira de Mello expõe o seu entendimento nos termos

seguintes:

"Em rigor as chamadas fundações públicas são pura e simplesmente autarquias, às

quais foi dada a designação correspondente à base estrutural que têm. É que, como

se sabe, as pessoas jurídicas, sejam elas de Direito Público, sejam de Direito

Privado, são classificáveis em dois tipos, no que concerne ao ‘substrato básico’ sobre

que assentam: pessoas de base corporativa (corporações, associações, sociedades)

e pessoas de base fundacional (fundações). Enquanto as primeiras tomam como

substrato uma associação de pessoas, o substrato das segundas é, como

habitualmente se diz, um patrimônio personalizado ou, como mais corretamente

dever-se-ia dizer, ‘a personalização de uma finalidade’.

A Constituição referiu-se às fundações públicas em paralelismo com as autarquias,

portanto como se fossem realidades distintas, porque simplesmente existem estes

nomes diversos, utilizados no Direito brasileiro para nominar pessoas estatais. Seus

objetivos foram pragmáticos: colhê-las seguramente nas dicções a elas reportadas,

prevenindo que, em razão de discussões doutrinárias e interpretações divergentes,

pudessem ficar à margem dos dispositivos que as pretendiam alcançar. Além do

mais, um texto constitucional não é o lugar adequado para solver debates

taxinômicos.

Uma vez que as fundações públicas são pessoas de Direito Público de capacidade

exclusivamente administrativa, resulta que são autarquias e que, pois, todo o regime

jurídico dantes exposto, como o concernente às entidades autárquicas, aplica-se-lhes

integralmente” (“Curso de Direito Administrativo”, 16ª ed., 2003, p. 171).

O citado autor conceitua autarquia como pessoa jurídica de direito público, dotada

de capacidade exclusivamente administrativa, indicando que ela pode configurar-se

sob duas formas: autarquias de base patrimonial ou autarquias de base corporativa.



____________________________________________________________________________
1118

Nessa perspectiva, seriam as fundações de direito público autarquias de base

patrimonial.

No plano estadual, as fundações públicas se constituem como pessoas jurídicas de

direito público, por exigência do § 5º do art. 14 da Carta mineira. Em razão disso,

devem necessariamente ser criadas por meio de lei, cabendo ao Governador do

Estado a iniciativa para inaugurar o processo legislativo correspondente.

Tal previsão normativa, é bom dizer, não se coaduna, ao menos do ponto de vista

literal, com o disposto no inciso XIX do art. 37 da Constituição da República, cuja

redação passa a ideia de que somente poderiam ser criadas fundações públicas sob

a forma do direito privado.

É importante lembrar, no entanto, que a citada regra constitucional ganhou esse

significado com a edição da Emenda à Constituição nº 19, aprovada no ano de 1998.

Até que ela entrasse em vigor, não havia norma constitucional a impor que a criação

de fundações públicas se desse sob a forma jusprivatista, de tal modo que a regra da

Constituição mineira (§ 5º do art. 14), editada no ano de 1989, não continha nenhum

vício jurídico quando de sua entrada em vigor.

Sobre a necessidade da adaptação da Constituição mineira ao disposto na Carta

Política da República, em vista da aprovação da referida Emenda nº 19, de 1998, a

doutrina do direito administrativo tem-se inclinado a admitir ambas as formas de

fundação pública, o que tornaria tal providência despicienda. Nessa linha de

compreensão, que se afigura de todo razoável, poderiam ser criadas entidades

fundacionais segundo as normas do direito privado, com registro dos atos

constitutivos no cartório competente, ou na forma juspublicista, caso em que o

nascimento e a estruturação da entidade dependeriam, unicamente, da edição de lei.

Adotando posição um tanto radical, o citado Celso Antônio Bandeira de Mello

parece entender que a referida alteração constitucional praticamente nada significou.

Segundo ele, as fundações estatais permanecem como pessoas jurídicas de direito

público:

“não caberia supor que com a Emenda 19 alterou-se a fisionomia jurídica de tais

fundações, ante o fato de haver sido atribuída nova redação ao inciso XIX do art. 37.

Este, hoje, fala em criação de uma autarquia por lei e em autorização legal para a
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criação de fundação (...). Tal circunstância é insuficiente para incluí-las no universo

das pessoas de direito privado, em face da já aludida pletora de razões outras que

conduzem a entendimento diverso” (ob. cit., pp. 170-171).

Afora uma ou outra divergência doutrinária que se afigura de somenos importância,

deduz-se que as fundações públicas podem continuar a ser constituídas sob a forma

juspublicista, de tal sorte que a proposição em epígrafre, no seu conteúdo essencial,

não apresenta vícios que inviabilizem a sua tramitação nesta Casa. Trata-se da

criação de fundação de direito público, com capacidade exclusivamente

administrativa, mediante lei.

Além disso, foi atendido o princípio da reserva de iniciativa, consagrado no art. 66,

inciso III, “e”, da Carta mineira, que exige a iniciativa do Chefe do Executivo para os

projetos de criação de entidades da administração indireta.

Há, entretanto, algumas correções que devem ser feitas no texto do projeto, as

quais, ressalte-se, não descaracterizam as suas ideias centrais.

O § 3º do art. 1º da proposição em análise extingue o Centro de Pesquisa,

Capacitação e Educação em Águas na estrutura da Universidade Estadual de Minas

Gerais – Uemg –, de modo a que suas competências sejam absorvidas pela

Fundação. Como tal Centro não foi criado por lei, mas por meio do Decreto nº 44.919,

de 14/10/2008, não há sentido em se prever em lei a sua extinção, em respeito ao

secular princípio do paralelismo das formas. Todavia, é recomendável que o Chefe do

Poder Executivo, quando da promulgação e publicação da futura lei, valha-se do

ensejo para, por meio de decreto, promover a extinção do referido Centro.

O § 4º do citado artigo estabelece que a área de atuação da Fundação Hidroex

estende-se além das fronteiras do Estado de Minas Gerais e do Brasil, passando pela

América Latina até chegar à África, conforme projeto apresentado à Organização das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco. A jurisdição dos

órgãos e entidades estaduais se exerce no território do Estado, o que não os impede

de manter relações jurídicas com entidades de países do mundo inteiro, observadas,

sempre, as normas da legislação brasileira. Os mesmos argumentos são válidos para

a parte final do art. 2º, cabendo, em ambos os casos, efetuar acertos de redação. A

propósito, no que tange ainda ao art. 2º, parece adequado deixar mais claras as
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finalidades da Fundação.

O art. 3º do projeto relaciona as atribuições da Fundação e merece apenas alguns

ajustes de redação. O conteúdo do § 1º desse dispositivo deve ser, de modo mais

sintético, absorvido pelo “caput” (regra matriz). Já o inciso XIV prevê competência que

pode ser inserida no conteúdo que se encontra disposto no inciso I do § 2º. Este

inciso, por sua vez, além de referir-se à capacidade da Fundação para prestar

serviços, autoriza-a a outorgar a terceiros o uso de bens públicos. Todavia, a

proposta normativa não transfere à Fundação patrimônio que possibilite seja a

outorga efetivamente exercida.

Em razão de tudo isso, é necessário alterar a redação dos citados dispositivos.

Verificamos também a necessidade de especificar os serviços que serão prestados

pela Fundação. Uma vez que o inciso II do § 2º do art. 3º trata da celebração de

contratos e convênios, meios pelos quais a Fundação poderá prestar os seus

serviços, entendemos ser apropriado fundir tal dispositivo com o inciso I do mesmo

parágrafo. Além do mais, considerando que tais dispositivos também versam sobre

atribuições da Hidroex, afigura-se mais conveniente que sejam transformados em

incisos do art. 3º.

O art. 9º, por sua vez, diz que constituem recursos da Fundação Hidroex, entre

outros, os resultantes das tarifas e dos preços públicos incidentes sobre a prestação

de serviços e sobre o uso ou a outorga de uso de bens públicos administrados pela

Fundação. Pelas razões já aduzidas, não cabe à Fundação cobrar tarifas pela

outorga do uso de bens públicos. Além do mais, quanto à prestação de serviços, o

ideal é que sejam as receitas daí resultantes consideradas como receita diretamente

arrecadada, proveniente dos ajustes celebrados pela Fundação. O intuito, neste caso,

é evitar eventuais dúvidas de ordem terminológica.

Dispõe o art. 10 do projeto que o poder público estadual garantirá, na Lei

Orçamentária Anual, os recursos mínimos necessários à manutenção da Fundação

Hidroex. Tal regra não tem o condão de trazer a garantia pretendida, já que a referida

lei deve ser votada pelo Legislativo, que não pode ficar previamente obrigado a

aprovar determinado conteúdo. No entanto, para dar maior garantia para o

funcionamento da Fundação, acrescentamos ao inciso I do art. 9º expressão com
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sentido semelhante.

Com relação ao art. 13, é preciso conferir mais exatidão ao dispositivo, uma vez

que o Centro a que se ele se refere foi criado em decreto. Assim, o melhor é dizer

que a Hidroex sucederá a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – nos

contratos, convênios e demais direitos e obrigações que ela tenha contraído por

intermédio do Centro de Pesquisa, Capacitação e Educação em Águas.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.255/2009 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas – Hidroex – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – Fica criada a Fundação Centro Internacion al de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –, com autonomia administrativa e financeira,

personalidade jurídica de direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro

no Município de Frutal.

§ 1° – Para os efeitos desta lei, as expressões "Fu ndação Centro Internacional de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex –”, “Fundação

Hidroex” e “Hidroex” equivalem-se.

§ 2° – A Hidroex vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior – Sectes.

§ 3° – A Hidroex desenvolverá suas atividades em co njunto com instituições

públicas ou privadas, nacionais e internacionais, em especial conforme projeto

aprovado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura – Unesco –, observados o Programa Hidrológico Internacional – PHI – e as

normas jurídicas nacionais e dos países onde venha a atuar.

CAPÍTULO II

DA FINALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS
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Art. 2° – A Hidroex tem por finalidade planejar, co ordenar, executar, controlar e

avaliar programas e projetos de defesa e preservação do meio ambiente, relativos à

gestão das águas e dos recursos hídricos, envolvendo, em especial, a capacitação e

o desenvolvimento de recursos humanos, a promoção de ações educativas, a

construção de bancos de dados e a prestação de serviços de interesse público.

Art. 3° – São competências da Hidroex, entre outras :

I – criar e garantir condições de referência na formação e no desenvolvimento de

recursos humanos, na pesquisa e na prestação de serviços, no que diz respeito a

águas superficiais e subterrâneas;

II – estimular e desenvolver pesquisas, estudos e eventos na sua área de atuação;

III – participar do processo de criação e orientação da rede de órgãos e entidades

de direito público e privado legalmente constituídos para atuar na área das águas

superficiais e subterrâneas, incluindo sua relação com o meio ambiente, observada a

legislação aplicável;

IV – promover e colaborar na seleção e na capacitação de profissionais, mediante a

realização de cursos presenciais, semipresenciais, à distância, de educação

continuada, seminários, simpósios e conferências, para a proteção das águas e

gerenciamento dos recursos hídricos, a fim de atingir metas do desenvolvimento

sustentável;

V – colaborar na pesquisa e no estudo da realidade e dos cenários relativos às

águas superficiais e subterrâneas, nas regiões em que atue;

VI – estabelecer parcerias com universidades, organizações do terceiro setor da

economia, escolas, centros universitários e outras instituições de direito público ou

privado, nacionais ou internacionais, legalmente constituídas, com atuação

permanente no âmbito dos recursos hídricos e da proteção e da conservação

ambiental;

VII – organizar e manter sítio eletrônico e portal de dados e de referências das

realidades hídrica e ambiental na sua área de atuação, com ênfase em práticas de

gerenciamento sustentável dos recursos hídricos e disponibilização das tecnologias

existentes;

VIII – colaborar com os sistemas de informações e dados relativos ao
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gerenciamento de águas e recursos hídricos;

IX – realizar atividades de mobilização social em torno de temas relacionados à

proteção das águas e ao gerenciamento dos recursos hídricos de domínio do Estado

ou da União, atendidos os princípios estabelecidos na Lei Federal n° 9.433, de 8 de

janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

X – desenvolver e aplicar ferramentas adequadas para educar diferentes

comunidades, visando ao aprimoramento de sua qualidade de vida e à utilização

sustentável da água;

XI – contribuir para o cumprimento das Metas de Desenvolvimento do Milênio das

Nações Unidas e para a implementação dos objetivos do PHI;

XII – assistir tecnicamente formadores de políticas públicas, comunidades e

profissionais na sua área de atuação;

XIII – articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais,

objetivando a captação de recursos financeiros de investimento ou financiamento

para o desenvolvimento de suas atividades;

XIV – firmar contratos, convênios e acordos de qualquer natureza para a prestação

de serviços de consultoria, pesquisa, capacitação de recursos humanos, educação

ambiental e outros relacionados à sua área de atuação;

XV – firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil de interesse

público credenciadas nos termos da legislação estadual;

XVI – desenvolver outras atividades necessárias à realização de suas finalidades.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGÂNICA

Art. 4° – A Hidroex tem a seguinte estrutura orgâni ca básica:

I – Unidades Colegiadas:

a) Conselho Gestor;

b) Conselho Científico;

II – Direção Superior:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente;
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III – Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Pesquisa;

g) Diretoria de Capacitação e Ensino.

§ 1° – As competências e a composição dos Conselhos  Gestor e Científico, assim

como as competências das unidades previstas no “caput” e a denominação e as

competências das unidades da estrutura orgânica complementar serão estabelecidas

em decreto, assegurada a participação da Unesco no Conselho Gestor.

§ 2° – A Hidroex será dirigida por Diretoria Colegi ada, composta pelo Presidente,

pelo Vice-Presidente e pelos titulares das unidades a que se referem as alíneas “e”,

“f” e “g” do inciso III do “caput”.

CAPÍTULO IV

DOS CARGOS

Art. 5° – Fica acrescentado ao item IV.1 do Anexo I V da Lei Delegada n° 175, de 26

de janeiro de 2007, o item constante no Anexo I desta lei, que contém os quantitativos

de DAI-unitário, FGI-unitário e GTE-unitário destinados à Hidroex.

Parágrafo único – A identificação dos DAIs, FGIs e GTEs a que se refere o “caput”

será fixada em decreto.

Art. 6° – Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a

que se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 2007, os seguintes cargos de

provimento em comissão, destinados à Hidroex:

I – cinco cargos de Administração Superior, sendo um cargo de Presidente, um de

Vice-Presidente e três de Diretor;

II – trinta cargos do Grupo de Direção e Assessoramento.

§ 1° – Em função do disposto no “caput”, fica acres centado ao Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, o item V.35, na forma con stante no Anexo II desta lei.

§ 2° – Os cargos a que se refere o “caput” e as for mas de recrutamento
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correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 3° – Para o exercício do cargo de titular de unid ade da estrutura orgânica será

exigida qualificação profissional específica, definida com base nas necessidades

técnicas e administrativas da Hidroex.

Art. 7° – A Hidroex poderá requisitar servidores de  órgãos ou entidades integrantes

da administração pública estadual.

CAPÍTULO V

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS

Art. 8° – Constituem patrimônio da Hidroex:

I – os bens e direitos de que venha a ser titular;

II – as ações e os legados de pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras,

públicas ou privadas, que lhe venham a ser transferidos.

§ 1° – A alienação de bens da Hidroex dependerá de prévia aprovação do Conselho

Gestor, observada a legislação pertinente.

§ 2° – Nas doações de terceiros, será respeitada a destinação declarada no

instrumento do contrato.

§ 3° – Em caso de extinção, os bens e direitos da H idroex reverterão ao patrimônio

do Estado, salvo se lei especial prescrever outra destinação.

Art. 9° – Constituem recursos da Hidroex:

I – as dotações consignadas no orçamento do Estado, anualmente, de forma a

garantir os recursos necessários à sua manutenção;

II – os resultantes da receita diretamente arrecadada, provenientes de contratos,

convênios e acordos de qualquer natureza firmados para a prestação dos serviços a

que se refere o inciso XIV do art. 3°;

III – os repasses, as subvenções e os auxílios concedidos por meio de convênios,

consórcios ou outros ajustes com órgãos governamentais ou entidades nacionais ou

internacionais;

IV – as doações ou os legados dos quais seja beneficiária;

V – outros recursos.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 10 – O exercício financeiro da Hidroex coincidirá com o ano civil.

Art. 11 – O orçamento da Hidroex é uno e anual, compreende as receitas, as

despesas e os investimentos dispostos em programas e será integrante do orçamento

fiscal do Estado.

Art. 12 – A Hidroex sucederá a Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg –

nos contratos, convênios e demais direitos e obrigações que ela tenha contraído por

intermédio do Centro de Pesquisa, Capacitação e Educação em Águas, criado pelo

art. 1° do Decreto n° 44.919, de 14 de outubro de 2 008.

Art. 13 – À Hidroex caberá a elaboração de seu estatuto no prazo de cento e oitenta

dias contados da data da publicação desta lei.

Art. 14 – A Hidroex celebrará Acordo de Resultados, nos termos da Lei n° 17.600,

de 1° de julho de 2008.

Art. 15 – A Sectes e a Uemg prestarão apoio logístico e operacional à Hidroex até a

sua instalação.

Art. 16 – A Advocacia-Geral do Estado – AGE – representará a Hidroex nos

processos judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua

Procuradoria, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral do

Estado.

Art. 17 – Fica acrescido o seguinte item 5 à alínea “b” do inciso II do art. 4° da Lei

Delegada n° 115, de 25 de janeiro de 2007:

“Art. 4° – (...)

II – (...)

b) (...)

5. Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas – Hidroex.”.

Art. 18 – Fica acrescida a seguinte alínea “i” ao inciso II do art. 28 da Lei Delegada

n° 112, de 25 de janeiro de 2007:

“Art. 28 – (...)

II – (...)

i) Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas – Hidroex –;”.



____________________________________________________________________________
1127

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 200 9)

“ANEXO IV

(a que se referem o § 2° do art. 2°, o § 4° do art.  8°, o § 2° do art. 12 e o inciso I do §

1° do art. 14 da Lei Delegada n° 175, de 26 de jane iro de 2007)

IV.1 – QUANTITATIVOS DE DAI-UNITÁRIO, FGI-UNITÁRIO E GTE-UNITÁRIO

ATRIBUÍDOS ÀS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

* - A tabela contendo os quantitativos de DAI-Unitário, FGI-Unitário e GTE-Unitário

atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 14.7.2009.

ANEXO II

(a que se refere o § 1º do art. 6° da Lei n° , de d e de 2009)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11 e 16 a 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.35 – Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas – Hidroex

V.35.1 – CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - A tabela contendo os cargos em comissão da administração superior foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 14.7.2009.

V.35.2 – QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

* - A tabela contendo o quantitativo de cargos de provimento em comissão do grupo

de direção e assessoramento foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14.7.2009.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Chico Uejo - Gilberto Abramo - Délio
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Malheiros.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.966/2009

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe define nova

categoria de manejo para a Área de Proteção Especial da Região da Gruta do Rei do

Mato, no Município de Sete Lagoas.

Aprovado no 1º turno, retorna agora a esta Comissão para receber parecer para o

2º turno, nos termos do art. 102, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise enquadra 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.

O projeto recebeu parecer pela aprovação de todas as Comissões pelas quais

tramitou em 1o turno. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, além de

concluir pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, fez a seguinte

observação: “O projeto, uma vez aprovado por esta Casa e convertido em lei,

imprimirá à matéria maior rigor na proteção dos bens ambientais e culturais da Gruta

Rei do Mato e de seu entorno”. Por sua vez, esta Comissão, em 1o turno, também foi

categórica acerca dos benefícios que o projeto trará e de sua importância no

enquadramento do patrimônio arqueológico em uma categoria de unidade de

conservação legalmente definida.

Dessa forma, a exemplo das conclusões emitidas anteriormente, somos favoráveis

à aprovação desta proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº

2.966/2009, no 2º turno.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Sávio Souza Cruz - Almir Paraca.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/7/2009

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Tenente Lúcio e Délio Malheiros (substituindo o Deputado Rômulo

Veneroso, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara

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

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

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

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

interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício

do Sr. Paulo Alkmin, Ouvidor de Polícia, encaminhando cópia de Denúncia nº 19.603,

para conhecimento e adoção de medidas legais cabíveis, em que são narrados fatos

com possível envolvimento de policiais civis lotados na Delegacia de Polícia de Monte

Sião - 13ª DRPC - Pouso Alegre; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Rogério de Oliveira

Silva, Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, e do Cel. PM

Eduardo Mendes de Sousa, Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado

(2/7/2009). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.129 e 4.137/2009. 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, 13 de julho de 2009.

João Leite, Presidente.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
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LEGISLATURA, EM 9/7/2009

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 eleger o Presidente da Comissão e determina a

distribuição das cédulas de votação, convidando a Deputada Gláucia Brandão para

atuar como escrutinadora. Efetuada a apuração dos votos, verifica-se a eleição, por

unanimidade, do Deputado Ruy Muniz, que é empossado no cargo de Presidente.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2009.

Carlin Moura, Presidente - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/7/2009

Às 20 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão

(substituindo o Deputado Juarez Távora, por indicação da Liderança do BPS) e os

Deputados Zé Maia, Adelmo Carneiro Leão, João Leite (substituindo o Deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD) e Wander Borges

(substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS),

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. 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
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aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 910/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão); 2.396/2008

(relator: Deputado João Leite) e 2.438/2008 (relator: Deputado Adelmo Carneiro

Leão), todos na forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.771/2008 na forma do Substitutivo nº 4, da Comissão de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e pela rejeição da Emenda nº 3 e dos

Substitutivos nºs 2 e 3 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de

discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.367/2009 na forma do Substitutivo nº 1, e pela rejeição

das Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e das Emendas nºs 4

e 5, da Comissão de Administração Pública, é apresentada a Proposta de Emenda nº

1, do Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a proposta de

emenda, registrando-se o voto contrário do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Os

Projetos de Lei nºs 2.936/2008, 3.151 e 3.187/2009 são retirados da pauta, por

determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

ordinária e para as reuniões extraordinárias dos dias 13/7/2009, às 14 horas, e 14,

15, 16 e 17/7/2009, às 9h30min e às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Juarez Távora - Antônio Júlio - Luiz Humberto

Carneiro - Ademir Lucas.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

10/7/2009

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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



____________________________________________________________________________
1132

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a lançar, em

audiência pública, a Frente Trabalhista Mineira em prol da Competência Penal da

Justiça do Trabalho. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra.

Maria Helena Megale, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da

UFMG; e os Srs. Antônio Álvares da Silva, Desembargador e professor titular de

Direito do Trabalho da UFMG; Jacson Rafael Campomizzi, Procurador de Justiça do

Estado; Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, Diretor da Associação Brasileira de

Advogados Trabalhistas - ABRAT - e Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas

- AMAT -; José Eduardo de Resende Chaves Júnior, Juiz de Trabalho e Vice-

Presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e

Ministério Público do Trabalho - Ipeatra; Carlos Calazans, ex-Delegado Regional do

Trabalho de Minas Gerais e Presidente do Instituto Mineiro de Relações do Trabalho -

IMRT -; Wilian Vagner Moreira, Coordenador-Geral do Sindicato Intermunicipal dos

Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais - Sindieletro -; Marcelino

Orozimbo da Rocha, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim; Caio Vieira

de Melo, Desembargador e Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que

são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como um dos autores do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Em

seguida, passa a palavra ao outro autor, 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, 13 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar e

Antônio Júlio (substituindo o Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança
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do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Inácio Franco. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a dá por

aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a forma como o

IEF e outros órgãos ambientais vêm fiscalizando os produtores rurais da região e

provocando processos penais ajuizados pelo Ministério Público, e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir

os Srs. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto, Paulo Teodoro de Carvalho,

Secretário Executivo do Comitê Gestor da Fiscalização Ambiental Integrada da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e Itamar Pacheco, Diretor do Meio Ambiente

da Polícia Militar, representando José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Guilherme Mendes, Assessor da

Superintendência da Agricultura Familiar, e Helysienne Arruda de Mello Guimarães,

Assessora Jurídica, representando Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de

Agricultura Pecuária e Abastecimento; Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral

do IEF; Delano Azevedo Rodrigues, Promotor de Justiça de Pará de Minas; o Ten.-

Cel Sérgio Ricardo Bueno, Comandante da 7º Companhia Independente da Polícia

Militar de Meio Ambiente e Trânsito; e o Sr. Marcos de Abreu, Vice-Presidente da

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -,

representando Roberto Simões, Presidente da Faemg, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Inácio Franco, 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, 10 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Antônio Júlio.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
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13/7/2009

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Urucânia o Deputado João Leite,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre João.

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

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o aumento da

violência no Município. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Márcio Simões Nabake, Delegado da 12ª Delegacia Regional da Polícia Civil em

Ponte Nova, representando Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa Social;

Maj. PM Adilson Moreira da Silva, Comandante da 21ª Cia. Independente de Ponte

Nova, representando o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG; José Carlos Estevam Mansur, Prefeito Municipal de Urucânia; Vereador

Bosco César Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Urucânia; Valdiney Camilo

Campos, Juiz de Direito da Comarca de Jequeri; Galba Cotta de Miranda Chaves,

Promotor de Justiça da Comarca de Jequeri; e a Sra. Juliana Soares de Paula,

representando os cidadãos do Município de Urucânia, que são convidados a tomar

assento à mesa. Registra-se a presença da Deputada Maria Tereza Lara e do

Deputado Carlos Gomes. 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

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

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2009

Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e
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os Deputados Ruy Muniz, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ruy

Muniz, 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. 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 faz retirar da pauta o Projeto de Lei nº 2.549/2008, no 2º turno, por não

cumprir os pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei nº 3.229/2009, no 1º turno, é

retirado de pauta a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, aprovado pela

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, de hoje, às 20h30min, com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei nº

2.549/2008 no 2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2009

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Juarez Távora, Luiz Humberto Carneiro e Ademir Lucas

(substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. 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. Suspende-se a

reunião. Às 14h38min são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e

Sebastião Costa (substituindo o Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança
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do BPS). Os Projetos de Lei nºs 2.936/2008 e 3.178, 3.367 e 3.443/2009 são

retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem

pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei nº 3.151/2009 é retirado da pauta

atendendo-se a requerimento do Deputado Juarez Távora, aprovado pela Comissão.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, hoje, às 20h40min, para apreciação da matéria constante na pauta

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

Sala das Comissões, 13 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2009

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Irani Barbosa, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa

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

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

apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer

sobre o Projeto de Lei nº 2.966/2009, no 2º turno, deixa de ser apreciado em virtude

de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Fábio Avelar. O Projeto de

Lei nº 2.771/2008 é retirado da pauta por determinação do Presidente, por não

cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião extraordinária, na mesma data, às 20h30min, para apreciar, no 2º

turno, os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.771/2008 e 2.966/2009, determina
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a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2009

Às 20h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. 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 e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o Parecer para o 2º Turno, do Projeto de Lei nº

2.966/2009 (relator: Deputado Fábio Avelar). O Projeto de Lei nº 2.771/2008 é

retirado da pauta por determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos

regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

realizada visita ao Parque Estadual do Sumidouro, no Município de Pedro Leopoldo,

para averiguar as condições do dique construído em 1991, cuja exigência de

demolição está tramitando no judiciário. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, em 14/7/2009, às 16 horas, para

apreciar, no 2º turno, o parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.771/2008 e discutir e votar

proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Almir Paraca.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.330/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

de utilidade pública a Fundação ACMinas, 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 3.330/2009 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

ACMinas, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade

implementar ações nas áreas da educação, da cultura e da assistência social.

Para consecução de seus propósitos, promove cursos de capacitação profissional;

incentiva a realização de pesquisas para o aprimoramento de conhecimento técnico e

científico; presta serviços de consultoria; orienta sobre a preservação do meio

ambiente; desenvolve e apoia ações de assistência social.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.330/2009

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.337/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em cumprimento do disposto nos arts. 153, inciso II, e 155 da Constituição do

Estado, e no art. 68, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o

Governador encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 359/2009, o projeto

de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010.
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Publicada em 21/5/2009, foi a proposição distribuída a esta Comissão, em

atendimento ao disposto no art. 160 da Constituição do Estado e no art. 204 do

Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo

de 20 dias para apresentação de emendas, que foi prorrogado por Acordo de Líderes.

Foram recebidas, nesse período, 211 emendas, cuja análise é parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.337/2009 estabelece, consoante o texto constitucional, as

diretrizes para a elaboração dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2010, abrangendo as

prioridades e metas da administração pública estadual, as diretrizes gerais para o

Orçamento, as disposições sobre alterações da legislação tributária, a política de

aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e das operações

de crédito.

A Constituição Estadual dispõe, em seu art. 155, que a Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO - deverá ser compatível com o plano plurianual, compreenderá

as metas e prioridades da administração pública estadual, incluirá as despesas

correntes e de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração

da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e

estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, por sua vez, estabelece, em seu art. 4º,

que a LDO disporá também sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, os critérios e

a forma de limitação de empenho, as normas relativas ao controle de custos e à

avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos,

além das demais condições e exigências para a transferência de recursos a

entidades públicas e privadas.

Ainda segundo a LRF, integram a LDO os seguintes anexos:

1 - Anexo de Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas anuais, em valores

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário

e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois

seguintes;
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2 - Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros

riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem

tomadas, caso se concretizem.

Cabe ressaltar que, com o advento da LRF, a LDO passa a ter, entre outras

funções, o importante papel de compatibilizar as estratégias de política fiscal e a

execução do programa de trabalho do governo. Assim, as prioridades da

administração pública devem, obrigatoriamente, refletir os limites impostos pelo

equilíbrio entre receitas e despesas e conter metas de política fiscal claras. Dessa

forma, as despesas autorizadas na Lei Orçamentária passam a depender da Receita

Corrente Líquida, no caso das despesas com pessoal, e da meta de resultado

primário estabelecida no Anexo II.1 da referida norma.

O projeto em tela estabelece que a Lei Orçamentária para o exercício de 2010 será

elaborada em consonância com o disposto na Lei nº 18.021, de 2009, que contém a

Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, e com as

diretrizes propostas, observadas a Lei Federal nº 4.320, de 1964, e a Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000.

Estabelece também que o Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade

orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção, programa, projeto,

atividade ou operação especial, indicando, para cada um, a categoria e o grupo de

despesa, a modalidade de aplicação, o indicador de ação governamental, a fonte dos

recursos e o indicador de procedência e uso a que se refere. O Orçamento Fiscal

também abrangerá a programação dos Poderes do Estado, do Ministério Público, da

Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG -,

bem como de seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais

dependentes.

Em cumprimento do disposto na LRF, o art. 35 da proposição estabelece que a

limitação de empenho dos Poderes e órgãos será proporcional à participação de cada

um na base contingenciável total, entendida como o total das dotações aprovadas na

Lei Orçamentária, excluídas, entre outras, as despesas constitucionais, legais e

obrigatórias. O montante da limitação será definido pela comissão permanente a que

se refere o art. 155 da Constituição do Estado, mediante a apresentação de estudo
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pelo Poder Executivo, cabendo a cada Poder e órgão autônomo, por ato próprio, fixar

os novos valores disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Anexo I - Prioridades e Metas para 2009

Em cumprimento do disposto na Constituição Estadual, segundo o qual a LDO

deverá ser compatível com o plano plurianual, além de conter as metas e prioridades

da administração pública estadual, o Anexo I da proposição apresenta as metas

físicas e as respectivas unidades de medida de 386 ações integrantes dos 57

programas estruturadores do Poder Executivo. Não constam no anexo de metas as

ações relativas aos programas associados nem as metas financeiras das ações

relativas aos programas estruturadores.

Anexo II - Metas Fiscais

As projeções das metas anuais da LDO para o exercício de 2010 e para os anos

subsequentes foram estabelecidas em função das expectativas quanto ao

desempenho das atividades econômicas do País, das projeções de outros

indicadores macroeconômicos, além dos desempenhos esperados para algumas

categorias de receitas e das principais categorias de despesas, tendo como

referência os valores orçamentários observados em anos anteriores.

O anexo de metas fiscais da proposição estabelece a meta de resultado primário,

para o exercício de 2010, de 0,05% do Produto Interno Bruto - PIB - nacional e, para

o biênio subsequente, de 0,07% e 0,08%, respectivamente. As referidas metas são

compatíveis com o cenário macroeconômico e os parâmetros utilizados no projeto de

Lei das Diretrizes Orçamentárias da União para 2010. Entretanto, apenas para 2010

consideraram-se os índices de crescimento do PIB e a taxa de variação de preços

projetados pelo “Relatório Focus” do Banco Central do Brasil, de 30/4/2009.

Foram utilizados para a fixação das metas os mesmos parâmetros

macroeconômicos do governo federal. Entre eles destacam-se:

1) crescimento real anual de 3,5% previsto para o PIB em 2010;

2) crescimento real anual de 5,0% previsto para o PIB em 2011 e 2012;

3) superávit primário de 3,3% do PIB nos três anos em referência;

4) inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Amplo - IPCA -, de

4,32% em 2010;
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5) inflação, medida pelo IPCA, de 4,5% em 2011 e 2012;

6) trajetória declinante da taxa de juros básica da economia - Selic -, de 10,8% em

2009 para 9,99% em 2012;

7) continuidade da trajetória crescente da relação receita primária como proporção

do PIB;

8) continuidade da trajetória de queda da dívida pública líquida do setor público e do

déficit nominal como proporções do PIB.

Receitas e Despesas Orçamentárias

Para 2010, estima-se, em valores correntes, uma receita total de R$42,4 bilhões,

sendo R$39,08 bilhões de receita não financeira ou receita primária do Estado¹. A

despesa está estimada em igual montante da receita para o mesmo exercício, sendo

a despesa não financeira² estimada em R$37,47 bilhões. A meta de superávit

primário, por sua vez, foi estimada em R$1,60 bilhão para 2010, ou 0,05% do PIB

nacional, menor do que a meta fixada para 2009, de R$1,64 bilhão.

Para se obter o resultado nominal, adotou-se a metodologia de cálculo prevista no

art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF. Os resultados nominais esperados para 2010 a 2012

resultam das estimativas de receitas e de despesas indicadas nos itens anteriores,

bem como da projeção que se fez para a evolução da dívida consolidada líquida. A

meta fixada para 2010 é de R$7,9 bilhões, calculada a partir da variação entre os

valores estimados da Dívida Fiscal Líquida, de R$56,03 bilhões, em 31/12/2010, e de

R$48,15 bilhões, em 31/12/2009.

Para a realização das metas fiscais, espera-se um crescimento de 5,1% da receita

tributária, estimada em R$29,1 bilhões em 2009, sendo a principal fonte arrecadadora

o ICMS. Nos últimos três anos, esse tributo teve participação média de 84,0% na

arrecadação tributária total do Estado.

Cabe observar que a arrecadação de ICMS apresenta forte correlação com o

desempenho da atividade econômica, dado que sua base de arrecadação

corresponde às atividades relacionadas à comercialização interna, tendo em vista a

isenção do tributo sobre as exportações. Segundo estimativas do governo do Estado,

cada 1,0% de variação positiva ou negativa no PIB (variação das atividades

econômicas) equivale a uma alteração de aproximadamente 0,47% na arrecadação.
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Apesar do desaquecimento das atividades econômicas em consequência da crise

financeira mundial, as metas fixadas para o superávit primário de 2010 a 2011

apresentam trajetórias ascendentes, expressas pelas variações positivas e superiores

às das taxas de inflação, e têm como referência as expectativas em relação ao

crescimento das atividades econômicas nacionais, com projeção de taxas relevantes

de crescimento do PIB nacional (5% em 2011 e 2012).

Em relação às despesas, merecem destaque os gastos com pessoal e encargos

sociais, que representam 48,7% do total das despesas correntes do Estado. A

projeção dessas despesas foi realizada com base na folha de abril de 2009, com

crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. Em relação aos valores referentes aos anos

de 2010 a 2012, foram considerados recursos destinados aos reajustes autorizados,

bem como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do

preenchimento de cargos por concurso público. Estima-se um crescimento de 6%

nesse grupo de despesas em 2010, de 8,1% em 2011 e de 9% em 2012.

Em relação à dívida pública, os valores projetados para o pagamento dos seus

juros e encargos demonstram uma trajetória declinante nesse item da despesa, de R$

2,32 bilhões em 2010, para R$ 2,14 bilhões em 2012, tendo em vista os valores

crescentes de amortização da dívida, com projeção para R$ 1,31 bilhão em 2010, R$

1,42 bilhão em 2011 e R$ 1,54 bilhão em 2012.

Renúncia de Receita

O anexo de metas fiscais estabelece também a estimativa da renúncia de receita e

sua eventual compensação e da margem de expansão das despesas obrigatórias de

caráter continuado. Dessa forma, o Anexo II.7 divide a estimativa de renúncia em dois

grupos de dados, um com distinção para os benefícios que já vigoravam até 2008 e

outro com os benefícios aprovados e os prorrogados a partir do exercício de 2009 -

todos com projeção de impacto para 2010, 2011 e 2012. O primeiro grupo contém o

impacto das renúncias já consolidadas do sistema tributário do Estado de Minas

Gerais que não influenciam o cumprimento das receitas e o equilíbrio orçamentário. O

segundo grupo evidencia os benefícios fiscais concedidos ou prorrogados em 2009,

com vigência prevista também para 2010.

Para o exercício de 2009, a renúncia de receita atinge R$2,28 bilhões, o que
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representa 9,6% da receita de ICMS e 7,8% da receita tributária estimada,

desconsideradas as perdas tributárias heterônomas³. Em relação aos benefícios

heterônomos, estima-se que as renúncias decorrentes da Lei Kandir, dos créditos de

ICMS sobre produtos industrializados exportados e do Simples Minas representem

R$3,16 bilhões em 2010, percentual equivalente a 13,3% da receita prevista de ICMS

para este ano.

As novas renúncias, com concessões a partir do exercício de 2009, aprovadas com

observação de medidas compensatórias, consoante o art. 14, incisos I e II, da LRF,

totalizam para 2010 o montante de R$110,47 milhões, o que representa 0,46% do

ICMS previsto para o mesmo exercício.

O projeto informa também a inexistência de margem para expansão das despesas

obrigatórias de caráter continuado, uma vez que o aumento permanente da receita

prevista, considerado como ampliação da base de cálculo o aumento de 3,5% do PIB

no exercício de 2010, será totalmente absorvido pelo acréscimo estimado da despesa

já existente no exercício de 2010 e para o pagamento do prêmio por produtividade.

Anexo III - Riscos Fiscais

No caso da receita estadual, os principais riscos referem-se ao desempenho da

receita de ICMS, que representa a maior parcela das disponibilidades estaduais. Essa

fonte de receita está sujeita a variações distintas de preços administrados, bem como

ao comportamento dos preços de mercado.

Segundo estimativas do governo, 59,1% da arrecadação de ICMS encontram-se

sujeitos à variação de preços de mercado, estando seu desempenho influenciado

pela evolução dos índices de preços ao consumidor. Para variações no nível de

preços (IPCA), o modelo de estimativa prevê um impacto de 0,97% sobre a receita

para cada percentual de variação.

Já o risco para a parcela da arrecadação sujeita à gestão de preços administrados

(40,9%) reside na possibilidade de alterações nas regras vigentes para os reajustes

dos serviços, tais como energia elétrica e telecomunicações, que são tributados pelo

ICMS e que podem acontecer em atendimento a objetivos macroeconômicos

associados às metas de inflação.

Vale ressaltar que a reforma tributária, prevista na Proposta de Emenda
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Constitucional – PEC 31 – A de 2007, representa risco de perda de arrecadação para

o Estado, tendo em vista as alterações previstas na legislação do ICMS. Estima-se

que, com a alteração do princípio de lançamento do ICMS da “origem” para o

“destino”, considerando-se os dados da balança interestadual de Minas Gerais em

2007, as perdas deverão chegar a 1,7% da arrecadação de ICMS em 2010. Além

disso, em relação aos créditos de ICMS, as perdas anuais deverão representar

R$36,451 milhões, referentes aos créditos de energia elétrica, e R$15,380 milhões

referentes aos serviços de comunicação. O aproveitamento, pelo contribuinte, dos

saldos credores do imposto, promovendo-se tratamento diferenciado daqueles que

utilizem emissão eletrônica de documento fiscal e escrituração por sistema digital,

também significará a redução de R$1,959 bilhão da arrecadação. A alteração da

incidência do ICMS sobre diversos produtos relevantes, como os produtos da cesta

básica, resultará em perda de R$707,7 milhões. A tributação da operação

interestadual com petróleo e seus derivados e energia elétrica deverá ser reduzida a

2%, com impacto de R$109,38 milhões negativos, e a alíquota do álcool hidratado a

12% implica perdas de R$251,05 milhões.

Feitas as considerações iniciais, passamos à análise das emendas apresentadas.

Parte expressiva das emendas apresentadas é de cunho alocativo, ou seja,

estabelece que a lei orçamentária deverá conter dotações para o custeio de ações

específicas ou genéricas. Entretanto, deve-se salientar que o instrumento adequado

para criar os programas e as ações, inclusive os programas estruturadores, é o

PPAG. Cabe à lei orçamentária, por sua vez, estabelecer, para um determinado

exercício, as dotações orçamentárias para as ações criadas no PPAG. Dessa forma,

entendemos que as matérias relativas à alocação de recursos para ações e

programas do Estado devem ser tratadas durante a discussão do PPAG e do

Orçamento, cujos projetos iniciarão sua tramitação nesta Casa até 30 de setembro

próximo. Cabe ressaltar que o PPAG tem o seu processo de discussão ampliado pela

participação da sociedade, em audiências públicas, o que reforça a legitimidade das

decisões sobre a elaboração das políticas públicas. Além disso, conforme dispõe o §

4º do art. 166 da Constituição Federal, as emendas ao projeto de LDO não poderão

ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Por esse motivo,
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deixamos de acolher neste parecer as emendas alocativas, bem como aquelas que

alteram o anexo de prioridades e metas ou propõem a criação de ações. São elas:

Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 104,

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,

123, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 146, 147, 148, 155,

156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,

207, 209 e 211.

As Emendas nºs 79, 80 e 154 propõem alterar a definição de ações e serviços

públicos de saúde para efeito da aplicação de recursos na Lei Orçamentária. Com

relação a essa matéria, informamos que a regulamentação da aplicação da Emenda à

Constituição n° 29, de 2000, é matéria reservada à lei complementar, ainda em

tramitação no Congresso Nacional, fato que tem causado polêmica em nível nacional,

quanto à validação dos recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde.

Entendemos que a Resolução n° 322, de 2003, do Cons elho Nacional de Saúde, e a

Instrução nº 11, de 2003, do Tribunal de Contas do Estado, exorbitam do poder

regulamentar, invadindo o espaço reservado à lei complementar prevista na

Constituição da República e a competência legislativa dos Estados membros. Por

outro lado, é inegável a importância dos investimentos em saneamento básico para a

melhoria das condições de saúde da população, o que nos leva a concordar com um

conceito mais amplo da expressão “ações e serviços públicos de saúde”. Assim, até

que disposição em contrário seja estabelecida pela lei complementar, entendemos

que a matéria deve ser interpretada à luz dos arts. 200, da Constituição da República,

e 190, da Constituição do Estado, razão pela qual rejeitamos essas emendas.

As Emendas nºs 9, 15, 145 e 149 propõem medidas que, no nosso entendimento,

não devem ser tratadas pela LDO, e sim por legislação específica, motivo que nos

leva a opinar pela sua rejeição.

A Emenda nº 85 pretende assegurar o acesso ao Siafi-Assembleia aos membros
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desta Casa. Entendemos tratar-se de matéria “interna corporis”, de competência

privativa da Assembleia Legislativa, que seria tratada mais adequadamente em um

projeto de resolução, motivo pelo qual deixamos de recepcioná-la.

As Emendas nºs 140, 141, 142 e 144 propõem indexação salarial, com reflexos na

majoração de despesa obrigatória de caráter continuado devendo, portanto, observar

as exigências da LRF. Além disso, a matéria em questão é imprópria à LDO, dado o

caráter de eficácia temporal limitada da referida norma jurídica. Por essa razão,

rejeitamos essas emendas.

Visando a estimular as empresas estatais dependentes a envidar esforços para

prestar serviços e buscar a autossuficiência, optamos por não acatar a Emenda nº 5.

A Emenda nº 95 objetiva limitar os recursos que poderão ser utilizados para

abertura de créditos suplementares. Deixamos de acolhê-la por considerar que a

Constituição Federal e a Lei Federal nº 4.320, de 1964, já tratam devidamente do

assunto.

A Emenda nº 93 não está sendo acatada porque a medida proposta já vem sendo

cumprida no anexo de metas fiscais da LDO - Anexo II.

As Emendas nºs 72 e 96, que propõem a exclusão dos recursos destinados à

Fapemig e os provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social -

Suas - das hipóteses de transformação do superávit financeiro em recursos de livre

utilização do Tesouro Estadual, foram contempladas na Subemenda nº 1 à Emenda

nº 72.

As Emendas nºs 60 e 152 foram contempladas com a Subemenda nº 1 à Emenda

nº 60.

As Emendas nºs 59, 71 e 97 propõem medidas que, no nosso entendimento,

aprimoram a proposição e, portanto, estão sendo contempladas integralmente nas

respectivas subemendas propostas. No mesmo sentido, acatamos, parcialmente, por

meio de subemendas, as idéias contidas nas Emendas nºs 6, 57, 68 e 70. Acatamos

também as Emendas nºs 58, 67, 69, 92 e 105, na forma original.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.337/2009, em

turno único, com as Emendas nºs 58, 67, 69 , 92 e 105; apresentadas por
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parlamentares, com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 57, 59, 60, 68, 70, 71,

72 e 97, e com as Emendas nºs 212 a 217, apresentadas ao final deste parecer; e

pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103,

104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,

208, 209, 210 e 211.

Esclarecemos que as Emendas nºs 6, 57, 59, 60, 68, 70, 71, 72 e 97 ficam

prejudicadas com a aprovação das respectivas Subemendas nº 1.

As Emendas nºs 89, 102, 152, 86, 83 e 96 ficam prejudicadas com a aprovação da

Emenda nº 69 e das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 59, 60, 68, 71 e 72,

respectivamente.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Dos recursos correspondentes a 1% (um por cento), no mínimo, da receita

corrente ordinária do Estado destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais - Fapemig -, nos termos do art. 212 da Constituição do

Estado, e por ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 25%

(vinte e cinco por cento) a financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por

instituições estaduais.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 57

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 8°:

"Art. 8° - (...)

... - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente na

execução da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável,
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conforme o disposto na Lei n° 15.982, de 19 de jane iro de 2006;".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 59

Dê-se ao § 1° do art. 42 a seguinte redação:

"Art. 42 - (...)

§ 1° - O BDMG observará, nos financiamentos concedi dos, as políticas de redução

das desigualdades sociais e regionais, de geração de emprego e renda, de

preservação e melhoria do meio ambiente, de ampliação e melhoria da infraestrutura

e de crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque produtivo

mineiro, das atividades comerciais e de serviços com sede no Estado, do turismo e

do agronegócio, com atenção às iniciativas de inovação e desenvolvimento

tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades de silvicultura, à agricultura

familiar e à agricultura urbana, de acordo com a Lei n° 15.973, de 12 de janeiro de

2006.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 60

Acrescente-se, no § 2° do art. 42, a expressão "ao empreendedor individual, às

comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades indígenas", após a

expressão "aos agricultores familiares".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 68

Acrescente-se ao art. 8° o seguinte inciso:

"Art. 8° - (...)

... - demonstrativo dos programas financiados com recursos provenientes da União,

identificando a receita prevista e realizada no exercício de 2009 e a receita prevista

para o exercício de 2010.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 70

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - Caso haja necessidade de contingenciamento de despesas, este dar-se-á,

preferencialmente, em ações não relacionadas:

I - à criança e ao adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -;

III - à segurança pública;

IV - às propostas populares aprovadas na Comissão de Participação Popular da
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Assembleia Legislativa e introduzidas na Lei n° 18. 021, de 9 de janeiro de 2009.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 71

Acrescentem-se ao "caput" do art. 36 os seguintes incisos III a VI:

"Art. 36 - (...)

III - a programação e a execução bimestrais das metas físicas do PPAG;

IV - a execução orçamentária quadrimestral, com o detalhamento por função,

subfunção, programa e ações de forma acumulada;

V - o relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada, até o mês anterior,

das receitas administradas;

VI - o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de saída

de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o convenente, o

objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de recursos.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 72

Acrescentem-se ao parágrafo único do art. 50 os seguintes incisos IV e V:

"Art. 50 - (...)

IV - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - Suas -;

V - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig -;".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 97

Dê-se ao inciso VII do art. 8° a seguinte redação:

"Art. 8° - (...)

VII - demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2010, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado evidenciando, para cada operação de crédito, a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, e as taxas de juros pactuadas;".

EMENDA Nº 212

Substitua-se, no inciso II do § 1° do art. 44, o an o de "2010" pelo ano de "2009".

EMENDA Nº 213

Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:

"Art. 52 - Para fins do disposto no § 10 do art. 73 da Lei federal n° 9.504, de 30 de
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setembro de 1997, consideram-se programas sociais aqueles cujas ações sejam

relacionadas, diretamente ou de forma associada, às funções de segurança pública,

assistência social, saúde, trabalho, educação, cultura, direitos da cidadania,

habitação, saneamento, desporto e lazer, agricultura e energia, esta quando voltada

para fins sociais.

Parágrafo único - Fica autorizada a eventual distribuição de bens que viabilizem a

execução dos programas e ações sociais já em andamento, para fins de atendimento

das metas previstas no PPAG.".

EMENDA Nº 214

Acrescente-se ao art. 8° o seguinte inciso:

"Art. 8° - (...)

... - demonstrativo da previsão das despesas de natureza indenizatória a serem

pagas nos exercícios de 2009 e 2010, especialmente aquelas referentes ao prêmio

de produtividade;".

EMENDA Nº 215

Dê-se ao art. 5° a seguinte redação:

"Art. 5° - O Orçamento Fiscal compreenderá a progra mação dos Poderes do

Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais - TCE-MG -, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias,

fundações e empresas estatais dependentes.".

EMENDA Nº 216

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - Os gastos do Poder Executivo com Divulgação Governamental não

excederão a 0,3% do total do crédito autorizado do orçamento do Estado.

EMENDA Nº 217

Acrescente-se onde convier:

Art. ... - É vedada a destinação de recursos a título de contribuição corrente para

entidade de direito privado e para fundo ou entidade de direito público sem prévia

autorização legal que especifique sua finalidade.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Jayro Lessa - Chico Uejo - Lafayette
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de Andrada.

¹ Corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as operações de crédito,

as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de

crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos

concedidos, as receitas de privatizações e aquelas relativas a superávits financeiros.

O resultado dessa operação será utilizado para o cálculo do resultado primário.

² Corresponde ao total da despesa orçamentária, deduzida das despesas com juros

e amortização da dívida interna e externa, com a aquisição de títulos de capital

integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

Esses valores serão utilizados para o cálculo do resultado primário.

³ Institutos tributários decorrentes de norma federal que causam impactos nas

receitas dos entes federados, alheios a sua vontade.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.369/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Voluntário da Apae.

A proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual

recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem, agora, 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 3.369/2009 tem por escopo instituir o Dia Estadual do Voluntário

da Apae, a ser comemorado anualmente em 11 de dezembro, com a finalidade de

reconhecer o esforço dessas pessoas no atendimento dos portadores de deficiência e

conscientizar a população para a importância da prestação de serviços comunitários.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, suprime o art. 2º da proposição, que determina a

integração da data no calendário oficial de eventos do Estado, uma vez que não

existe tal sistema, cabendo, portanto, a cada Secretaria inserir, por ato administrativo,

as datas relacionadas com sua área de atuação em seu planejamento. Além disso,
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promove a adequação do texto à técnica legislativa.

Com relação ao mérito da matéria, é preciso ressaltar que a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais – Apae –, organizada em mais de 2 mil unidades presentes

em todo o território nacional, compõe uma rede de promoção e defesa de direitos das

pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que hoje atende a cerca de 250 mil

portadores de tais deficiências.

Conhecida como Movimento Apaeano e considerada a maior organização de

atenção à pessoa com deficiência para a promoção e defesa de seus direitos de

cidadania e a sua inclusão social, é formada por pais, amigos, pessoas com

deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras - públicas e privadas.

A intervenção desses voluntários na vida dos portadores de deficiência,

compreendendo seus problemas e agindo sobre cada um deles, apoiando-os com a

perspectiva de sua valorização, é responsável por quebrar paradigmas e implementar

soluções alternativas que resultam em seu desenvolvimento como cidadãos e em sua

inserção social.

Essas pessoas, que dedicam seu tempo e recursos para auxiliar o próximo, sem

esperar retorno material, demonstram que a construção de uma sociedade mais justa

e humana não depende apenas do poder público, mas necessita do empenho de

cada cidadão.

Com a finalidade de conscientizar a população sobre a importância do seu trabalho,

é oportuno e meritório estabelecer uma data específica para valorizar os voluntários

da Apae e divulgar as suas ações.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.369/2009, em

turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Ademir Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.376/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
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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.

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 3.376/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Atlética Manjumirim, com sede no Município de Januária. Trata-se de entidade civil

sem fins lucrativos e que tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades

sociais, cívicas, culturais e desportivas, estas em várias modalidades amadorísticas

especializadas, inclusive o futebol feminino.

Em decorrência da importância social de suas iniciativas, realizadas em prol de

seus associados e da comunidade em geral, essa entidade se faz merecedora do

pretendido título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.376/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.984/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Silveirânia 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 este órgão colegiado a fim de receber

parecer quanto a possível repercussão financeira que poderá originar, conforme
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dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.984/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Silveirânia um imóvel com área de 10.046m², situado no local

denominado Fazenda do Bocaiú, nesse Município, para abrigar atividades da

administração municipal, em consonância com o interesse dessa comunidade.

Como garantia do negócio jurídico a ser realizado, 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 transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse

dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº

1, com a finalidade de adequar o texto do art. 1º à técnica legislativa.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais sobre a alienação de bens

públicos, não acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na lei

orçamentária, podendo, portanto, ser transformado em norma legal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.984/2009 no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo - Adelmo

Carneiro Leão - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.163/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que
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especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora,

vem a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto a possível repercussão

financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.163/2009 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Conquista um imóvel com área aproximada de 678m², situado no

Distrito de Jubaí, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as ações da administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o referido bem se

destina ao funcionamento de escola municipal. Ademais, 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, for desvirtuada sua destinação.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos

e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Esse

dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe destacar que o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais sobre a

alienação de bens públicos, não acarreta despesas para o erário nem implica

repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, não há impedimento a sua transformação

em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.163/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto Abramo -

Lafayette de Andrada - Zé Maia.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.210/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, a proposição em epígrafe tem por

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Martinho Campos 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 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 3.210/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Martinho Campos o imóvel constituído de terreno com uma área de

440m², situado na Rua Padre Marinho, 800, Centro, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o imóvel será destinado à

construção de uma Unidade de Atenção Primária à Saúde - UAPS -, para atender à

demanda por serviços básicos da população local.

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.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, acrescenta dispositivo ao projeto, com o objetivo de prever a reversão do

imóvel ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe for dada a finalidade estabelecida.

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.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.210/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Gilberto Abramo - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.351/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.351/2009 tem

como finalidade reconhecer o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública das unidades da Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais – Apae – localizadas em Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma apresentada. 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 3.351/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

coletivo, a utilidade pública e a importância social das obras das unidades da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – localizadas no Estado.

Importante observar que o parágrafo único do art. 1º do projeto determina que a

declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma da Apae, dotada de

personalidade jurídica própria, se fará por lei específica, de acordo com a Lei nº

12.972, de 1998. Fica claro, portanto, que a proposição em análise apenas destaca

as atividades desenvolvidas pela Apae, de forma genérica, sem a pretensão de lhe

conceder o título de utilidade pública previsto pela Lei nº 12.972.

Considerado a maior rede de atenção à pessoa com deficiência, o Movimento

Apaeano surgiu do empenho de algumas famílias em quebrar paradigmas e buscar

soluções alternativas para que seus filhos com deficiência intelectual ou múltipla

alcancem condições de serem incluídos na sociedade, com garantia de direitos como
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qualquer outro cidadão.

Nesse contexto, apareceram as primeiras associações de familiares e amigos que

se mostraram capazes de lançar um olhar mais propositivo sobre os portadores de

deficiência, com a missão de educar, prestar atendimento médico, suprir suas

necessidades básicas de sobrevivência e lutar por seus direitos, na perspectiva da

inclusão social. Vários profissionais que acreditaram nessa luta colaboraram

empreendendo estudos e pesquisas e buscando informações em entidades

congêneres no exterior.

Surgiu então a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – em 1954,

no Rio de Janeiro, destacando-se pelo pioneirismo. Organizada em mais de duas mil

unidades presentes em 2 mil Municípios do território nacional, hoje abriga e dá

atenção integral a cerca de duzentas e cinquenta mil pessoas com deficiências.

Assim, o Movimento Apaeano é formado por pais, amigos, pessoas com deficiência,

voluntários, profissionais e instituições parceiras - públicas e privadas - para a

promoção e defesa dos direitos de cidadania dos portadores de deficiências e sua

inclusão social.

Atualmente, é o maior movimento social do Brasil em sua área de atuação.

Congrega 23 Federações das Apaes nos Estados e cerca de duas mil nos

Municípios, além da Federação Nacional das Apaes – Fenapaes –, organização

social sem fins lucrativos, de caráter cultural, assistencial e educacional, que compõe

a Rede Apae, tendo como missão institucional promover e articular ações de defesa

dos direitos das pessoas com deficiência e representar o Movimento perante os

organismos nacionais e internacionais, para a melhoria da qualidade dos serviços

prestados pelas Associações, na perspectiva da inclusão social de seus usuários.

Como conquistas do Movimento Apaeano destacam-se a incorporação do Teste do

Pezinho na rede pública de saúde; a promoção prática de esportes; a inserção das

linguagens artísticas como instrumentos pedagógicos na formação das pessoas com

deficiência, assim como a estimulação precoce como fundamental para o seu

desenvolvimento.

Conhecedores que somos do trabalho desenvolvido por essa entidade no âmbito do

Estado, ressaltamos ser justo e merecedor de aprovação o projeto de lei em análise,
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que reconhece a relevância social de suas atividades.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.351/2009, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ademir Lucas, relator - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.442/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 371/2009, o Governador do Estado enviou a esta

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

Município de Itamogi o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.442/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itamogi um imóvel com área

de 734m², situado na Rua Rodolfo José Paula, nesse Município, e 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.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,

XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no seu art. 17, impõe, além da referida autorização, a

necessidade de existência de interesse público devidamente justificado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º prevê que a pretendida alienação

objetiva a construção de uma unidade básica de saúde no imóvel a ser doado, a qual

vem ao encontro do interesse daquela comunidade. Ainda em defesa do interesse
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coletivo, o art. 2º da proposição determina que a área reverterá ao patrimônio do

Estado, se, no prazo de três anos, contados da publicação da nova lei, não lhe tiver

sido dada a destinação estabelecida.

Cabe ressaltar que o art. 4º da proposição revoga a Lei nº 13.203, de 15/4/1999,

que autoriza o Poder Executivo a doar o mesmo imóvel ao Município Itamogi, mas

para a construção do Paço Municipal. Entretanto, conforme Ofício nº 100/2009, do

Prefeito de Itamogi, o Município recebeu a doação de um prédio da Sociedade

Recreativa Lions Clube e reformou-o para servir de Paço Municipal. A administração

local pretende, então, utilizar o imóvel objeto da proposição para a construção de

unidade de saúde.

Em decorrência disso, o autor da matéria optou por apresentar novo projeto de lei

autorizando a doação do referido imóvel para a construção de unidade básica de

saúde e revogando a Lei nº 13.203.

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, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.442/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.442/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itamogi 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 este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível repercussão

financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.442/2009 de conceder a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Itamogi um imóvel

com área de 734m², situado na Rua Rodolfo José Paula, nesse Município, para que

ali seja construída uma Unidade Básica de Saúde.

O art. 2º da proposição prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de

três anos, contados da publicação da nova lei, não for utilizado com a finalidade

estabelecida. Já o art. 4º revoga a Lei nº 13.203, de 15/4/99, que autoriza o Poder

Executivo a realizar a transferência para a construção do Paço Municipal. Como essa

finalidade se efetivou em outro imóvel, a administração local pretende agora utilizar o

objeto da doação para a construção de unidade de saúde, atendendo aos interesses

da comunidade.

Importante observar que a alienação de bem público deve ser precedida de

autorização do Poder Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 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. Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

Cabe observar que o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais sobre a

matéria, não acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na Lei

Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.442/2009 no 1º

turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Gilberto

Abramo - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.976/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
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De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 1.976/2007 dispõe sobre a

política estadual de incentivo à formação de banco comunitário de sementes de

cultivares locais, tradicionais ou crioulas e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo n° 1 e retorna agora

a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189

do Diploma Regimental, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno. Em

cumprimento ao disposto no § 1º do art. 189, do Diploma Regimental a redação do

vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em tela objetiva envolver o Estado na conservação do patrimônio genético

dos cultivares utilizados pelas populações tradicionais por meio de uma política de

incentivo à formação de bancos de sementes de cultivares locais, tradicionais ou

crioulas.

O vencido no 1° turno define as sementes crioulas e  o banco comunitário de

sementes e instrumentaliza o Estado para a execução dessa política.

Constatado, durante a tramitação do projeto em 1° t urno, o envolvimento dos

órgãos de pesquisa agropecuária e de extensão rural do Estado com ações de

valorização e preservação de germoplasma de cultivares crioulos e reconhecida a

importância do tema e das medidas previstas no projeto por esta Comissão,

acolhemos a proposição como oportuna e necessária ao desenvolvimento sustentado

da agricultura familiar mineira.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.976/2007 no 2°

turno, na forma do vencido.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio Carlos Arantes.

PROJETO DE LEI Nº 1.976/2007

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação de Bancos Comunitários

de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - A Política Estadual de Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de

Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas será executada como parte

da política de desenvolvimento agrícola do Estado, instituída pela Lei nº 11.405, de

28 de janeiro de 1994, em harmonia com a política ambiental e com a legislação

federal pertinente, com vistas ao desenvolvimento sustentável e à preservação da

agrobiodiversidade.

Parágrafo único - Entende-se, para efeito desta lei:

I - como semente de cultivar local, tradicional ou crioula a variedade desenvolvida,

adaptada ou produzida por agricultor familiar, assentado da reforma agrária,

quilombola ou indígena em condições “in situ”, com características fenotípicas bem

determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades, e que não se

caracterize como substancialmente semelhante aos cultivares comerciais;

II - como banco comunitário de sementes a coleção de germoplasma de cultivares

locais, tradicionais ou crioulos mantida e administrada localmente por agricultores

familiares responsáveis pela multiplicação das sementes ou mudas para distribuição,

troca ou comercialização entre si.

Art. 2º - São objetivos gerais da Política Estadual de Incentivo à Formação de

Bancos Comunitários de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas:

I - estimular o resgate e a conservação de espécie, variedade e cultivar produzido

em unidade familiar ou tradicional;

II - estimular a proteção dos recursos genéticos locais, importantes para a

sustentabilidade dos agroecossistemas;

III - proteger a biodiversidade agrícola, a manutenção de valores culturais e a

preservação de patrimônios naturais;

IV - estimular a organização comunitária, a capacitação para o gerenciamento dos

bancos de sementes e a proteção dos conhecimentos tradicionais.

Art. 3º - São instrumentos da política de que trata esta lei:

I - o crédito rural;

II - o incentivo fiscal e tributário;

III - a pesquisa agropecuária e tecnológica;

IV - a extensão rural e a assistência técnica.
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Art. 4º - Na implementação da Política Estadual de Incentivo à Formação de Bancos

Comunitários de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulas, cabe ao

poder público:

I - realizar parcerias com entidades que tenham experiência na gestão de banco

comunitário de sementes e conhecimento dos biomas e ecossistemas do Estado,

para capacitação de agricultores beneficiários da política de que trata esta lei;

II - estimular a participação e a organização de comunidades rurais nas ações

relativas à política de trata esta lei;

III - apoiar processos de diagnóstico participativo relacionados com a sensibilização

e com o resgate da agrobiodiversidade nas propriedades familiares rurais;

IV - acompanhar a execução da política pública de que trata esta lei;

V - apoiar a elaboração de projetos, a instalação e o funcionamento de bancos de

sementes crioulas;

VI - desenvolver um sistema de reposição das sementes e estimular o uso de

variedades locais, tradicionais ou crioulas;

VII - implantar cadastro de bancos comunitários de sementes no Estado;

VIII - realizar, em parceria com os Municípios e entidades civis, eventos destinados

à troca de experiências e ao intercâmbio de germoplasma, como feiras;

IX - identificar demandas de cada banco comunitário de sementes;

X - identificar e selecionar imóveis públicos e privados aptos à instalação de banco

comunitário de sementes.

Art. 5º - A política de que trata esta lei será desenvolvida com a participação dos

órgãos do sistema estadual de agricultura e de entidades da sociedade civil que lidam

com sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.549/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto em epígrafe dispõe sobre medidas

preventivas cautelares em favor de educadores e alunos da rede de ensinos

fundamental e médio do Estado de Minas Gerais.
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Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, desta Comissão, retorna agora

o projeto para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Segue, anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer, conforme

determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação

Na forma original, a proposição estabelecia medidas preventivas para a proteção de

educadores e alunos da rede estadual de ensino em situação de risco de violência

escolar.

Durante o exame do projeto no 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou o Substitutivo nº 1, com o escopo de adequar o projeto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais.

Incorporando tais contribuições, esta Comissão apresentou o Substitutivo nº 2, com

o objetivo de harmonizar a proposição com a dinâmica do sistema escolar no Estado.

Assim, estipulou-se a oitiva do colegiado escolar nas situações em que a direção do

estabelecimento de ensino, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

julgar conveniente e oportuna a adoção de medidas disciplinares e administrativas

nos casos de violência física ou moral envolvendo estudantes ou professores no

âmbito da escola.

Considerando a inexistência de fato novo que justifique a análise da matéria por um

prisma diferente, mantemos o entendimento adotado no 1º turno. A violência nas

escolas deve-se a diversos fatores e, embora continue a ser um fenômeno pouco

estudado, tem grande influência sobre os processos educativos. A discussão desses

problemas no âmbito dos colegiados escolares, que são compostos de

representantes de docentes, discentes, pais e demais profissionais que atuam nas

escolas, será, sem dúvida, fator instituidor de maior compromisso da comunidade

escolar com uma cultura de paz. O componente pedagógico da participação na

tomada de decisões, especialmente as que envolvam situações socioeducativas

complexas, como no caso da violência escolar, é favorecido pelo escopo do projeto,

razão pela qual somos favoráveis a sua aprovação no 2º turno.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.549/2008, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno, cuja redação apresentamos a seguir.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Dalmo Ribeiro Silva.

PROJETO DE LEI Nº 2.549/2008

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a participação dos colegiados escolares dos estabelecimentos de

ensino da rede pública estadual, na situação que especifica, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O colegiado escolar será consultado na hipótese de adoção, pela direção

dos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, de medidas administrativas

e disciplinares decorrentes de violência física ou moral que envolva profissionais de

educação e estudantes no âmbito da escola.

Parágrafo único - O Conselho Tutelar deverá ser ouvido, caso se considere

necessária a aplicação de medidas de proteção à criança e ao adolescente, nos

termos da Lei Federal nº 8.069, de 1990.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.771/2008 altera a Lei n°

14.309, de 19/6/2002, o art. 7° da Lei Delegada n° 125, de 25/1/2007, e dá outras

providências.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 4, e retorna

agora a esta Comissão 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 em tela, que tem como objetivo o aprimoramento da Lei Florestal do

Estado, chega ao 2° turno como a síntese das demand as identificadas entre os

diversos segmentos sociais vinculados à política florestal.
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Como resultado, o vencido em 1° turno avançou signi ficativamente em relação a

questões que não haviam sido propostas pelo projeto original, sem, contudo,

desvirtuá-lo em relação aos seus objetivos originais. Como principais avanços pode-

se citar o detalhamento das responsabilidades da Secretaria de Estado da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa – na formatação da política de

florestas plantadas com finalidade econômica, os conceitos e regras para a utilização,

pelos produtores rurais, das áreas de preservação permanente – APPs – em que se

registra ocupação consolidada, a simplificação de procedimentos para a exploração

florestal e o tratamento das pequenas propriedades rurais quanto à demarcação e

recomposição de áreas de reserva legal e APPs, entre outras questões.

Faz-se necessário comentar que o art. 6° do Substit utivo n° 4, que acrescenta à Lei

Florestal o art. 17-A, foi elaborado a partir do objeto do Projeto de Lei n° 3.122/2009,

de autoria do Deputado Bráulio Braz, que cria um mecanismo de recomposição de

reserva legal utilizando como espécie pioneira uma essência florestal de interesse

econômico. Absorvido pelo projeto em análise, a metodologia nele proposta foi

universalizada para todo território do Estado e teve sua aplicação limitada a um ciclo

econômico da pioneira utilizada. Agora, quando da elaboração deste parecer, o

Deputado Bráulio Braz trouxe uma nova contribuição para aperfeiçoar o texto do art.

17-A, que acolhemos com entusiasmo.

Também mereceu atenção do relator a adequação do “caput” do art. 7° da Lei

Florestal ao parágrafo único que recebeu no Substitutivo n° 4.

Apresentamos, portanto, nove emendas à redação do vencido sem, contudo, alterar

significativamente seu conteúdo.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.771/2008, no 2°

turno, na forma do vencido em 1° turno, com as Emen das n°s 1 a 9, que

apresentamos.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – Dê-se ao “caput” do art. 7° da Lei n° 1 4.309, de 2002, a seguinte redação:

‘Art. 7° – Considera-se órgão competente para as aç ões previstas nesta lei o
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Instituto Estadual de Florestas – IEF –, ressalvados os casos de necessidade de

licenciamento ambiental pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – e o

disposto no parágrafo único deste artigo.’.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 17-A a que se refere o art. 6º do vencido a seguinte redação:

“Art. 6° – (...)

‘Art. 17-A – No procedimento de recomposição de reserva legal estabelecido no

inciso I do art. 17 desta lei em propriedade ou posse rural com área total de até 30ha

(trinta hectares), ou, quando localizada no Polígono das Secas, de até 50ha

(cinquenta hectares), poderá ser utilizada como pioneira espécie florestal de interesse

econômico, inclusive exóticas, desde que a taxa de ocupação do solo por essa

espécie seja de no máximo 50% da área a ser recomposta, em plantio não

concentrado e realizado em consórcio com espécies nativas, e que a exploração

comercial da espécie florestal de interesse econômico seja conduzida sob manejo de

baixo impacto e limitada a um ciclo de produção.

Parágrafo único – O disposto neste artigo poderá ser aplicado em propriedade ou

posse rural com área total superior aos limites estabelecidos no “caput”, limitada a

taxa de ocupação de solo pelas espécies florestais de interesse econômico a 40% da

área a ser recomposta.’.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se, onde couber, ao art. 43 a que se refere o art. 10 o seguinte

parágrafo:

“Art. 43 – (...)

§ .... – O custo do monitoramento eletrônico via satélite para rastreamento de

subproduto da flora transformado em carvão vegetal irá compor, quando de sua

instalação, a base de cálculo da taxa florestal, devendo sua alíquota ser compatível

com a implementação desse instrumento de controle.

EMENDA Nº 4

Substitua-se no “caput” do art. 47-A a que se refere o art. 13 a expressão “no prazo

máximo de oito anos” pela expressão “no prazo máximo de nove anos”.

EMENDA Nº 5
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Substitua-se no “caput” do art. 11 a que se refere o art. 2° a expressão

“recuperação da área” pela expressão “recuperação de áreas degradadas”.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao § 4° do art. 11 a que se refere o art. 2º do vencido a seguinte redação:

“Art. 2° – (...)

‘Art. 11 – (...)

§ 4º – Nas áreas de preservação permanente previstas nos incisos II, III, IV e XI do

art. 10 desta lei, as áreas de ocupação consolidada com culturas agrícolas anuais ou

perenes serão convertidas progressivamente de forma compatível com os usos

consolidados e a sua importância na manutenção da renda familiar, para vegetação

nativa, mediante condução da regeneração natural ou plantio, admitida a implantação

de sistemas agroflorestais que mantenham a finalidade ambiental da área.’.”

EMENDA Nº 7

Dê-se ao § 7° do art. 11 a que se refere o art. 2º do vencido a seguinte redação:

“Art. 2° – (...)

‘Art. 11 – (...)

§ 7° – Nas encostas e topos de morros caracterizado s como de preservação

permanente, o uso consolidado com culturas agrícolas anuais ou pastagens deverá

ser substituído, progressivamente, por cultivos com espécies arbustivas ou arbóreas,

inclusive exóticas, permitida a implantação de sistemas agroflorestais que assegurem

a proteção das áreas de recarga hídrica.’.”

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O art. 44 da Lei n° 14.309, de 2002, pa ssa a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo único:

‘Art. 44 – (...)

Parágrafo único – O disposto no “caput” não se aplica a carvão vegetal.’.”.

EMENDA N° 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O art. 5° da Lei n° 17.727, de 13 de ag osto de 2008, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso VIII:
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‘Art. 5° – (...)

VIII – de 50% (cinquenta por cento) dos recursos arrecadados com a cobrança de

multa administrativa por infração à Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002.’.”

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro - Gil Pereira - Almir

Paraca - Sávio Souza Cruz (voto contrário).

PROJETO DE LEI Nº 2.771/2008

(Redação do Vencido)

Altera a Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, que  dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade, e o art. 7° da Lei Delegada n° 125, de 25 de

janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 7° da Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 7° – (...)

Parágrafo único – A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento é

responsável pela formatação e implantação das políticas públicas de florestas

plantadas com finalidade econômica e pelas ações de estímulo e desenvolvimento do

mercado de produtos florestais cultivados, em consonância com a Lei nº 11.405, de

28 de janeiro de 1994, e a Lei Delegada nº 114, de 25 de janeiro de 2007, em

especial quanto:

I – à articulação institucional entre órgãos das esferas federal, estadual e municipal;

II – ao associativismo e ao cooperativismo de produtores rurais;

III – ao apoio ao produtor rural para obtenção de regularidade documental;

IV – ao apoio à elaboração de projetos técnicos para fins de financiamento;

V – à captação de investimentos e à identificação de fontes de recursos adequados

à atividade de produção florestal;

VI – ao estímulo à apresentação de projetos de aproveitamento de créditos de

carbono nos diversos segmentos da cadeia produtiva florestal;

VII – ao estímulo à formação de uma base florestal para o atendimento da demanda
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por matéria-prima;

VIII – ao estímulo à reforma de plantios florestais exauridos e ao reflorestamento de

áreas agrícolas subutilizadas ou de solos degradados;

IX – ao estímulo ao uso industrial, comercial, doméstico e social de matéria-prima

florestal cultivada e seus derivados;

X – ao estímulo à substituição do consumo de produtos extraídos de florestas

nativas por matéria-prima oriunda de floresta plantada;

XI – ao estímulo a programas de educação ambiental e de turismo ecológico, no

âmbito da cadeia produtiva florestal;

XII – à inclusão de produtores rurais independentes no mercado de matéria-prima

florestal;

XIII – ao incentivo à diversificação do uso da plantação florestal;

XIV – à diversificação da oferta de produtos florestais e seus derivados;

XV – à avaliação sistemática do desempenho econômico de todos os segmentos da

cadeia produtiva florestal no Estado;

XVI – ao estímulo ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais de base

florestal;

XVII – ao estímulo à integração entre agricultura, pecuária e floresta.”.

Art. 2° – O art. 11 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 11 – Nas áreas consideradas de preservação permanente, será respeitada a

ocupação antrópica consolidada, vedada a expansão da área ocupada e atendidas as

recomendações técnicas do poder público para a adoção de medidas mitigadoras e

de recuperação da área.

§ 1º – Para fins do disposto no “caput”, consideram-se ocupações consolidadas as

áreas com uso alternativo do solo estabelecido até 19 de junho de 2002 e que

estejam ocupadas, de forma ininterrupta, por edificações, benfeitorias, culturas

agrícolas perenes ou anuais.

§ 2º – Nas áreas consolidadas ocupadas por culturas agrícolas anuais e perenes

serão adotadas práticas de conservação do solo e da água.

§ 3º – A comprovação da ocupação consolidada será realizada por meio de laudo
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técnico emitido pelo IEF, pela Empresa Mineira de Assistência Técnica e Extensão

Rural – Emater-MG – ou por profissional habilitado acompanhado da respectiva

anotação de responsabilidade técnica.

§ 4º – Nas áreas de preservação permanente previstas nos incisos II a IV e XI do

art. 10 desta lei, as áreas consolidadas ocupadas por culturas agrícolas anuais e

perenes serão convertidas progressivamente e de forma compatível com o uso

consolidado em vegetação nativa, mediante condução da regeneração natural ou

plantio, admitida a implantação de sistemas agroflorestais que mantenham a

finalidade ambiental da área.

§ 5º – No caso de vereda ocupada por agricultura familiar, o manejo previsto no § 4º

será feito com a observância dos seguintes parâmetros:

I – manutenção da função de corredor ecológico e refúgio úmido exercida pela

vereda no bioma cerrado e nos ecossistemas associados;

II – proibição do uso do fogo e da criação de gado, admitido o acesso para a

dessedentação de animais.

§ 6º – Até que as áreas previstas no § 4° sejam int egralmente convertidas, a

aplicação de defensivos agrícolas será restrita às situações previstas em

regulamento.

§ 7º – Nas encostas e topos de morros caracterizados como de preservação

permanente, o uso consolidado com culturas agrícolas perenes ou anuais deverá ser

substituído, progressivamente, por cultivos com espécies arbustivas ou arbóreas,

permitida a implantação de sistemas agroflorestais que assegurem a proteção das

áreas de recarga hídrica.

§ 8º – Nas áreas de ocupação consolidada, a implantação e a continuidade de

empreendimentos florestais ficarão condicionadas ao uso de técnicas de baixo

impacto e à adoção de técnicas de manejo que protejam o solo contra processos

erosivos.”.

Art. 3° – O art. 14 da Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5°:

“Art. 14 – (...)

§ 5° – O disposto neste artigo não se aplica às áre as de empreendimentos
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industriais, em especial os destinados à geração, transmissão e distribuição de

energia elétrica, e aos reservatórios de água de usos múltiplos, entre os quais se

inclua obrigatoriamente o abastecimento público, explorados mediante concessão ou

autorização do poder público.”.

Art. 4° – O art. 15 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 15 – Na propriedade rural destinada à produção, será admitido pelo órgão

ambiental competente o cômputo das áreas de vegetação nativa existentes em área

de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não

implique conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo e quando a soma

da vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal exceder a:

I – 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade rural com área igual ou inferior a

50ha (cinquenta hectares), quando localizada no Polígono das Secas, e igual ou

inferior a 30ha (trinta hectares), nas demais regiões do Estado;

II – 50% (cinquenta por cento) da área total da propriedade rural.

Parágrafo único – Nas propriedades a que se refere o inciso I do “caput”, após a

demarcação e a averbação da reserva legal, as áreas remanescentes poderão ser

utilizadas, em conformidade com a legislação.”.

Art. 5° – Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 200 2, o seguinte art. 15-A:

“Art. 15-A – Na propriedade rural com área igual ou inferior a 50ha (cinquenta

hectares), quando localizada no Polígono das Secas, e igual ou inferior a 30ha (trinta

hectares), nas demais regiões do Estado, a critério do órgão competente, poderão ser

computados como reserva legal, além da cobertura vegetal nativa, os maciços

arbóreos frutíferos, ornamentais ou industriais mistos ou as áreas ocupadas por

sistemas agroflorestais.”.

Art. 6° – Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 200 2, o seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A – No procedimento de recomposição de reserva legal estabelecido no

inciso I do art. 17 desta lei em propriedade ou posse rural com área total de até 30ha

(trinta hectares), ou, quando localizada no Polígono das Secas, de até 50ha

(cinquenta hectares), poderão ser utilizadas como pioneiras espécies florestais

nativas ou exóticas de interesse econômico, em área não superior a 40% da área a
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ser recomposta, em plantio consorciado com espécies nativas e sob manejo de baixo

impacto, desde que a exploração comercial da espécie florestal de interesse

econômico seja limitada a um ciclo de produção.”.

Art. 7° – Fica acrescentado à Lei nº 14.309, de 200 2, o seguinte art. 27-A:

“Art. 27-A – O Conselho de Política Ambiental – Copam – definirá as áreas de

importância biológica especial e as de importância biológica extrema, prioritárias para

a criação de unidades de conservação e para a conservação da biodiversidade, de

forma integrada e coerente com o zoneamento ecológico-econômico do Estado.

§ 1° – Nas áreas consideradas prioritárias para a c onservação da biodiversidade,

somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de projetos

ou atividades considerados de interesse social ou de utilidade pública, mediante

estudos ambientais, vedada a supressão de formações primárias.

§ 2° – Cabe ao Instituto Estadual de Florestas – IE F –, com o apoio do Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –, a identificação dos espaços territoriais a

serem protegidos conforme as categorias de unidades de conservação da natureza

definidas nesta lei.”.

Art. 8° – O § 2° do art. 41 da Lei n° 14.309, de 20 02, passa a vigorar com a redação

que se segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 3° e 4°:

“Art. 41 – (...)

§ 2° – Nas áreas do bioma cerrado, poderá ser adota do, mediante aprovação do

órgão competente, o regime de manejo florestal em sistema de exploração em faixas

ou por talhadia em talhões alternados, observada a capacidade de regeneração da

fisionomia vegetal manejada.

§ 3° – A adoção do regime de manejo florestal a que  se refere o § 2° não

caracteriza uso alternativo do solo.

§ 4° – O regime de manejo florestal previsto no § 2 ° não se aplica às áreas a que se

refere o art. 27-A desta lei nem àquelas consideradas vulneráveis pelo zoneamento

ecológico-econômico do Estado.”.

Art. 9° – O art. 42 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 42 – Nas plantações florestais, são livres e isentas de licenciamento as
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atividades de colheita e comercialização de produtos florestais, observadas as

seguintes condições:

I – o transporte de produtos florestais “in natura”, oriundos de florestas plantadas,

será acobertado por Nota Fiscal específica, que disporá de campo para informação

sobre a geração de Taxa Florestal;

II – a atividade de transformação de produtos florestais oriundos de florestas

plantadas em carvão vegetal poderá ser realizada mediante:

a) comunicação prévia, ao órgão competente, da volumetria da matéria-prima

florestal a ser transformada, da localização da floresta plantada que lhe deu origem e

da praça de carbonização;

b) acobertamento do transporte do carvão produzido por Nota Fiscal específica.

§ 1° – Quando a floresta plantada estiver sob gestã o de empresa consumidora de

carvão vegetal, a comunicação prévia a que se refere a alínea “a” do inciso II do

“caput” será apresentada juntamente com a respectiva anotação de responsabilidade

técnica, conforme dispuser o regulamento.

§ 2° – Independem de aprovação os levantamentos de volumetria, a que se refere a

alínea “a” do inciso II do “caput”, que respeitarem os parâmetros técnicos regionais

adotados pelo órgão competente. ”.

Art. 10 – O art. 43 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar acrescido dos

seguintes §§ 3° a 7°:

“Art. 43 – (...)

§ 3° – Todo produto ou subproduto da flora transfor mado em carvão vegetal poderá

ter, na forma de regulamento, seu transporte rastreado, inclusive por meio de sistema

de monitoramento eletrônico via satélite, com informações quanto à localização

geográfica do carregamento e do descarregamento do produto e com suporte técnico

à fiscalização do órgão competente.

§ 4° – O monitoramento eletrônico a que se refere o  § 3° poderá ser realizado por

meio de execução indireta, em quaisquer das modalidades previstas na legislação

vigente, adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas

interessadas ou a concessão.

§ 5° – Os dados fornecidos pelo sistema de rastream ento serão utilizados para a
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apuração e a penalização administrativa da pessoa física ou jurídica responsável pela

prática de infração à legislação de proteção ambiental.

§ 6° – Fica facultado ao órgão responsável pelo mon itoramento eletrônico a adoção

de regime especial para empresa consumidora ou para seu fornecedor, condicionada

ao atendimento das condições específicas definidas em regulamento.

§ 7° – A responsabilidade pela infração ambiental m encionada no § 5º, de natureza

administrativa, não se confunde com a responsabilidade pelo dano ambiental.”.

Art. 11 – O art. 45 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 45 – Ficam obrigadas ao registro e à renovação anual do cadastro no órgão

ambiental competente:

I – a pessoa física ou jurídica que explore, produza, utilize, consuma, transforme,

industrialize ou comercialize, no Estado, sob qualquer forma, produto ou subproduto

da flora nativa e plantada;

II – a pessoa física ou jurídica que transporte carvão vegetal no território do Estado,

ainda que o produto seja originário de outra unidade da Federação.

§ 1° – O órgão ambiental competente manterá sistema  informatizado de acesso ao

registro e ao cadastro a que se refere o “caput”, por meio da internet.

§ 2° – Ficam isentos do registro de que trata este artigo:

I – a pessoa física que utilize produto ou subproduto da flora para uso doméstico ou

trabalho artesanal, salvo quando se tratar de espécie ameaçada de extinção,

inclusive local;

II – aquele que tenha por atividade a apicultura;

III – a empresa de comércio varejista e a microempresa que utilizem produto ou

subproduto da flora já processado química ou mecanicamente, nos limites

estabelecidos pelo poder público;

IV – o produtor rural que produza, em caráter eventual, carvão vegetal a partir do

aproveitamento de material lenhoso oriundo de uso alternativo do solo, com

autorização concedida por prazo não superior a cento e oitenta dias.”.

Art. 12 – O art. 47 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 47 – A pessoa física ou jurídica que, no território do Estado, industrialize,

comercialize, beneficie, utilize ou seja consumidora de produto ou subproduto da flora

em volume anual igual ou superior a 8.000m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira,

12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000mdc (quatro mil metros de carvão)

poderá consumir produto ou subproduto de formação nativa de Minas Gerais,

oriundos de uso alternativo do solo autorizado pelos órgãos ambientais do Estado,

nos seguintes percentuais de seu consumo anual total:

I – de 2009 a 2013, até 15% (quinze por cento);

II – de 2014 a 2017, até 10% (dez por cento);

III – a partir de 2018, até 5% (cinco por cento).

§ 1º – As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o “caput” ficam obrigadas à

reposição de estoque de madeira de florestas nativas ou de florestas plantadas

vinculadas à reposição florestal, podendo optar, nos termos do § 2° deste artigo,

pelos seguintes mecanismos:

I – recolhimento à Conta de Recursos Especiais a Aplicar;

II – formação de florestas próprias ou fomentadas, respeitadas as áreas de

preservação permanente e de reserva legal, nos termos desta lei;

III – participação em associações de reflorestadores ou outros sistemas, de acordo

com as normas fixadas pelo órgão competente;

IV – participação onerosa, em valor não inferior ao do recolhimento a que se refere

o inciso I deste parágrafo, em projeto previamente aprovado e credenciado pelo

órgão competente para receber recursos da reposição florestal, conforme

regulamento, que tenha por objeto:

a) programa socioambiental com foco na proteção e na recuperação da

biodiversidade;

b) pesquisa científica na área de recuperação ou restauração de ambientes

naturais;

c) recomposição florestal, regeneração conduzida ou plantio de espécies nativas;

d) implantação de unidades de conservação;

e) aprimoramento técnico de servidor de órgão ambiental do Estado.

§ 2° – A reposição florestal a que se refere o § 1°  será calculada com base no
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percentual de consumo ou utilização de produto ou subproduto de formação nativa

realizado por pessoa física ou jurídica relativamente ao consumo ou à utilização total

de produto ou subproduto da flora, da seguinte forma:

I – até 5% (cinco por cento), reposição em volume equivalente ao do consumo;

II – de 5,1% (cinco vírgula um por cento) a 12% (doze por cento), reposição em

volume equivalente ao dobro do consumo, limitada às opções dos incisos I, III ou IV

do § 1°;

III – de 12,1% (doze vírgula um por cento) a 15% (quinze por cento), reposição em

volume equivalente ao triplo do consumo, limitada às opções dos incisos I ou IV do §

1°.

§ 3° – O crédito de reposição florestal será contad o em dobro quando aplicado o

disposto nos incisos II ou III do § 1°, desde que o  plantio seja realizado com espécies

nativas para a recomposição de reserva legal ou para implantação de área de

servidão florestal.

§ 4° – Os produtos e subprodutos da flora, de orige m nativa, oriundos de outros

Estados da Federação, relacionados na Comprovação Anual de Suprimento – CAS –,

deverão estar acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena de

aplicação das sanções previstas no art. 54 desta lei.

§ 5° – O disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo não s e aplica à pessoa física ou

jurídica que utilize:

I – lenha para consumo doméstico, em sua propriedade;

II – madeira serrada ou aparelhada, produto acabado para uso final ou outros,

desde que sejam cumpridas as obrigações estabelecidas nesta lei e que a reposição

florestal tenha sido efetivada pelos respectivos fornecedores.

§ 6° – A pessoa física ou jurídica cujo consumo de produto ou subproduto florestal

originado de formações nativas do Estado, devidamente verificado pelo órgão

competente, ultrapassar os percentuais estabelecidos no “caput”, além de sujeitar-se

às obrigações e sanções previstas nesta lei, na Lei n° 15.972, de 12 de janeiro 2006,

e na legislação correlata, terá o consumo excedente, quantificado em metros cubícos,

estéreos ou metros de carvão, conforme a unidade de medida original, inscrito como

débito em conta-corrente, a ser quitado no prazo máximo de dois anos subsequentes
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ao da constatação da infração, vedada a concessão de novas guias para o transporte

desse tipo de matéria-prima até a quitação total do débito, mesmo que tal limitação

importe em redução da produção final da empresa.

§ 7° – A quitação do débito a que se refere o § 6° se dará por meio de crédito a ser

calculado segundo a fórmula Crédito = (CT x %C) – CRn, sendo:

I – CT o consumo total de produtos e subprodutos da flora no período de prestação

de contas;

II – %C a porcentagem do consumo autorizado de produtos e subprodutos de

formação nativa do Estado, nos termos do “caput” deste artigo;

III – CRn o consumo de produtos e subprodutos de formação nativa, no período de

prestação de contas.

§ 8° – A pessoa física ou jurídica com débito inscr ito em conta corrente, nos termos

do § 6°, fica obrigada a prestar conta, trimestralm ente, do consumo de produtos e

subprodutos da flora.

§ 9° – A pessoa física ou jurídica com débito inscr ito em conta-corrente, nos termos

do § 6°, que em função de eventuais reduções de pro dução, paralisação ou

encerramento de atividades não realizar a quitação total do débito no prazo

estabelecido poderá, a critério do órgão competente, utilizar-se do mecanismo de

compensação previsto no art. 52 desta lei.

§ 10 – O débito inscrito em conta corrente de pessoa jurídica, nos termos do § 6°,

impede a obtenção de baixa de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do

Estado.

§ 11 – Fica sujeita à aplicação, isolada ou cumulativa, conforme o caso, das

sanções previstas nos incisos II, IV e V do “caput” do art. 54 desta lei a pessoa física

ou jurídica que não atender ao disposto neste artigo.”.

Art. 13 – A Lei n° 14.309, de 2002, passa a vigorar  acrescida do seguinte art. 47-A:

“Art. 47-A – A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 desta lei deverá

cumprir um cronograma anual de plantio de florestas para que, no prazo máximo de

oito anos agrícolas contados do ano agrícola 2010-2011, promova o suprimento de

suas demandas com florestas de produção na proporção de 95% (noventa e cinco

por cento) de seu consumo total de matéria-prima florestal.
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§ 1° – O cronograma de que trata o “caput” deverá s er apresentado para aprovação

do órgão ambiental competente até 31 de março de 2010.

§ 2° – O cronograma de que trata o “caput” poderá p rever as seguintes

modalidades de florestas de produção:

I – preexistentes ou a plantar em terras próprias;

II – a plantar em terras arrendadas ou de terceiros;

III – plantadas por meio de fomento florestal com contratos de vinculação de

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV – plantadas por meio de programas de fomento florestal, sem vinculação de

fornecimento;

V – adquiridas de terceiros, de forma antecipada ou para consumo imediato,

mediante comunicação prévia ao órgão competente.

§ 3° – O cumprimento do cronograma de que trata o “ caput” não prejudica a

aplicação do disposto no art. 47 desta lei, devendo a pessoa física ou jurídica, em

caso de não realização das expectativas de produção, suplementar seu consumo por

intermédio de fornecedor regularizado de produto ou subproduto da flora ou adequar

seu volume de produção ao volume de produto ou subproduto da flora disponível.

§ 4° – Para os fins do § 3°, o órgão ambiental pode rá valer-se do disposto no art. 38

para credenciar e conveniar profissional ou entidade legalmente habilitada para

elaboração do projeto técnico de plantio às expensas do interessado.

§ 5° – O órgão ambiental competente a que se refere  o § 1° terá o prazo de cento e

oitenta dias contados do recebimento do cronograma de que trata este artigo para

deliberar sobre ele, podendo valer-se do disposto no art. 38.

§ 6° – Poderão fazer parte do cronograma anual de p lantio as ações de reposição

florestal estabelecidas nos incisos II e III do § 1° do art. 47, desde que se mantenham

vinculadas à reposição florestal.

§ 7° – O não cumprimento do cronograma anual aprova do pelo órgão ambiental

competente implicará redução da produção, no ano imediatamente posterior e nos

anos subsequentes, proporcional à quantidade de matéria-prima florestal que deixará

de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas acordadas.

§ 8° – A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 47 que iniciar ou reiniciar
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suas atividades ou ampliar sua capacidade produtiva a partir de 2009 deverá cumprir

de imediato o disposto no inciso III do art. 47.

§ 9° – Para os fins do § 8° deste artigo, caracteri za reinício de atividades a

ocorrência simultânea de:

I – religamento de equipamento que utilize matéria-prima florestal paralisado por

outros motivos que não a manutenção ou a reforma;

II – não comprovação de que tenha sido celebrado contrato de consumo por

demanda de energia elétrica junto à concessionária prestadora do serviço;

III – aquisição de carvão vegetal iniciada nos três meses anteriores ao religamento

a que se refere o inciso I.

§ 10 – Para o cálculo do consumo relativo à ampliação da capacidade produtiva

será computada a diferença entre a capacidade instalada anterior e a nova, em

conformidade com o licenciamento ambiental do empreendimento.

§ 11 – Como instrumento auxiliar para o 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, por meio do aumento de estoque ou da

substituição energética, com o objetivo de gerar incentivos econômicos adicionais

para o plantio de novas florestas.”.

Art. 14 – Fica acrescentado ao art. 50 da Lei n° 14 .309, de 2002, o seguinte § 2°,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°, c om a seguinte redação:

“Art. 50 – (...)

§ 1° – Os recursos arrecadados na conta a que se re fere o “caput” deste artigo

serão aplicados da seguinte forma:

I – 50% (cinquenta por cento) em programas de recomposição florestal, de

regeneração conduzida ou de plantio de espécies nativas ou exóticas e em

programas socioambientais, projetos de pesquisa e implantação e manutenção de

unidades de conservação;

II – 50% (cinquenta por cento) em programas governamentais de reposição de

estoque de madeira destinados a produtores rurais e aprimoramento técnico de

servidor de órgão ambiental de Estado.
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§ 2° – Na aplicação dos recursos a que se refere o § 1°, será dada prioridade a

projetos que compreendam a utilização de espécies nativas.”.

Art. 15 – O art. 52 da Lei n° 14.309, de 2002, pass a a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 52 – A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal poderá,

a critério do órgão competente, optar pela compensação, mediante alienação ao

patrimônio público de área técnica e cientificamente considerada, nos termos de

relatório técnico aprovado pelo dirigente máximo do órgão, de relevante e excepcional

interesse ecológico, podendo ser deduzidos do valor do bem imóvel, calculado em

avaliação oficial, os débitos apurados por excesso de utilização de produtos e

subprodutos de formação nativa.”.

Art. 16 – O “caput” e o § 1º do art. 7º da Lei Delegada nº 125, de 25 de janeiro de

2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7° – Fica instituído o Sistema Estadual de Me io Ambiente e Recursos Hídricos

– Sisema –, com a finalidade de harmonizar as medidas emanadas do Sistema

Nacional de Meio Ambiente, criado pela Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de

1981, e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, criado pela Lei

Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, por meio  da articulação coordenada dos

órgãos e das entidades que 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 das Águas – Igam –;

VI – o Instituto Estadual de Florestas – IEF –;

VII – os núcleos de gestão ambiental das secretarias de Estado integrantes do

Copam;

VIII – a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais;

IX – os comitês de bacia hidrográfica;
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X – as agências de bacias hidrográficas.

Parágrafo único – O Sisema atuará em estrita articulação com os órgãos e as

entidades dos poderes estadual e municipais cujas competências se relacionam com

a gestão do meio ambiente e dos recursos hídricos.”.

Art. 17 – O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam – aprovará índice

para aferir a evolução da cobertura vegetal dos biomas naturais do Estado, que

deverá refletir a relação entre as áreas recuperadas com vegetação nativa e aquelas

nas quais a vegetação nativa foi suprimida.

Parágrafo único – O órgão ambiental competente estabelecerá meta para o índice

previsto neste artigo, compatível com os objetivos estratégicos e os resultados

finalísticos relativos à cobertura vegetal nativa adotados pelo Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado – PMDI – em vigor.

Art. 18 – O monitoramento eletrônico a que se refere o § 3º do art. 43 da Lei n°

14.309, de 2002, com a redação dada pelo art. 10 desta lei, somente poderá ser

utilizado como instrumento da fiscalização ambiental trezentos e sessenta dias após a

data de publicação desta lei.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no

art. 18.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.936/2008

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.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna a

matéria a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos

regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em tela permite ao Poder Executivo promover as medidas

necessárias à transformação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de
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Minas Gerais - Codemig - em empresa pública.

De acordo com mensagem enviada pelo Governador do Estado, a mudança é

necessária e urgente, em face das novas competências que o governo vem atribuindo

à Codemig, que tem se transformado numa eficiente agência de desenvolvimento do

Estado, cada vez mais envolvida com assuntos de interesse exclusivo de seu

acionista majoritário. Assim, 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.

O projeto também aperfeiçoa as atribuições da Codemig. Como exposto no parecer

da Comissão de Administração Pública, exarado no 1º turno, “se antes havia intensa

atuação na pesquisa e na lavra de minério em qualquer parte do território nacional e

internacional, no beneficiamento, na industrialização, na exploração e em qualquer

outra forma de aproveitamento econômico de substância mineral, direta ou

indiretamente, também na pesquisa e na exploração de recursos hidrominerais, agora

caberá à entidade, ao lado da atribuição geral de promoção do desenvolvimento

econômico no Estado, firmar contrato ou convênio de cooperação técnica e

econômica, participar de empreendimento econômico em parceria com empresas

estatais ou privadas, contratar parceria público-privada. Poderá, também, participar

de empresa privada dos setores mínero-siderúrgico e metalúrgico com a qual

mantenha parceria mineral e providenciar a aquisição, a alienação, a oneração, a

locação, a concessão, cessão ou concessão de direito real de uso e o arrendamento

de seus bens móveis ou imóveis, bem como incumbir-se da gestão do patrimônio

imobiliário do Estado”.

Assim, conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos que não

há óbice à tramitação da proposição. A transformação de sociedade de economia

mista em empresa pública, além de não acarretar despesas para os cofres públicos,

racionaliza o funcionamento da Codemig, dando-lhe condições para que possa atuar

de modo mais eficaz e eficiente.

Afigura-se necessário, no entanto, proceder a pequeno ajuste de redação, com o

intuito de deixar claro que a Codemig, enquanto não for operada a transformação de

que trata o art. 3º do vencido, permanece na condição de sociedade de economia
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mista. Como o referido art. 3º alterou o art. 6º da lei de criação da Codemig - o qual

define que a entidade constitui-se na forma de sociedade de economia mista -, com a

aprovação da proposta, durante a inércia do Executivo, pode-se ter a impressão, por

mais absurdo que pareça, de que a Codemig ficaria sem personalidade jurídica. A

intenção da mudança, com efeito, é a de evitar interpretações equivocadas, que

possam comprometer a boa aplicação da futura lei.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.936/2008, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido, a

seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se o art. 3º do vencido pelos seguintes arts. 3º e 4º:

“Art. 3º – Fica o Poder Executivo autorizado a promover, em conformidade com a

legislação federal, as medidas necessárias para a transformação a Codemig em

empresa pública, que poderá adotar a forma de sociedade limitada.

§ 1º – Poderão ser sócios ou cotistas da Codemig as entidades da administração

indireta do Estado, da União ou de Município, desde que o Estado mantenha em seu

poder, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) das cotas.

§ 2º – O Estado não poderá transferir o controle da Codemig sem autorização

legislativa.

Art. 4º – Efetivada a transformação de que trata o art. 3º desta lei, fica revogado o

art. 6º da Lei nº 14.892, de 2003.”.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Antônio Júlio - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI Nº 2.936/2008

(redação do vencido)

Altera a Lei nº 14.892, de 17 de dezembro de 2003, que altera a denominação e o

objeto da Companhia Mineradora de Minas Gerais – Comig – e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O “caput” e os incisos IV, VIII e XI do art. 2º da Lei nº 14.892, de 17 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se-lhe

os incisos XII a XV:

“Art. 2º – A Codemig tem por objeto a promoção do desenvolvimento econômico do

Estado, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas em seu estatuto e

especialmente:

(...)

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.

(...)

XI – a aquisição e a alienação de seus bens móveis e imóveis, sua oneração, seu

oferecimento para locação, arrendamento, concessão, cessão ou concessão de

direito real de uso, observada a legislação pertinente;

XII – a celebração de contrato ou convênio de cooperação técnica e econômica;

XIII – a participação em empreendimento econômico em parceria com empresas

estatais ou privadas;

XIV – a contratação de parceria público-privada, observada a legislação pertinente;

XV – a participação em empresa privada dos setores mínero-siderúrgico e

metalúrgico com a qual mantenha parceria.”.

Art. 2º – O art. 3º da Lei nº 14.892, de 2003, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 3º – Compete à Codemig a gestão patrimonial dos bens imóveis do Estado, em

conformidade com convênios firmados em cada caso.”.

Art. 3º – O art. 6º da Lei nº 14.892, de 2003, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 6º – Fica o Poder Executivo autorizado a promover, em conformidade com a
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legislação federal, as medidas necessárias para a transformação da Codemig em

empresa pública, que poderá adotar a forma de sociedade limitada.

§ 1º – Poderão ser sócios ou cotistas da Codemig as entidades da administração

indireta do Estado, da União ou de Município, desde que o Estado mantenha em seu

poder, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) das cotas.

§ 2º – O Estado não poderá transferir o controle da empresa sem autorização

legislativa.”.

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

PARECER PARA O 2º 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 reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das

unidades do Rotary International localizadas em Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno, 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, 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 das associações

Casas da Amizade, constituídas pelas esposas dos membros integrantes dos Rotary

Clubs, dedicadas à assistência dos desvalidos.

Observe-se que a declaração de utilidade pública de cada unidade autônoma dos

Rotary Clubs ou Casas da Amizade, dotada de personalidade jurídica própria, se fará

por lei específica, na forma da Lei nº 12.972, de 1998.

No que se refere à competência normativa, o reconhecimento de entidade privada

não constitui assunto reservado à União ou ao Município, podendo ser objeto de

disciplina jurídica por parte do Estado membro.

O Rotary é uma organização internacional que reúne líderes de negócios e

profissionais que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de
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ética nas relações interpessoais e trabalham para o estabelecimento da paz e da boa

vontade no mundo.

Na consecução de seus objetivos, promove o desenvolvimento do companheirismo,

o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil, a difusão das normas de ética

profissional, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um em sua

vida pública e privada e a aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando à

consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. Possui

diversos programas que possibilitam a jovens e estudantes o aprimoramento de seus

conhecimentos e sua capacitação para a liderança em suas áreas de atuação.

Com igual propósito de colaborar para a melhoria da sociedade, as Casas da

Amizade são associações constituídas pelas senhoras dos rotarianos, voltadas para

promoções sociais e filantrópicas.

Assim sendo, ratificamos o entendimento desta Comissão de que 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

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.269/2009, no

2º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Ademir Lucas, relator - Elmiro Nascimento.

PARECER PARA O 2º 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 reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública das

unidades do Lions International localizadas em Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno, 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, XIV,

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.312/2009 tem por finalidade reconhecer o relevante interesse

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

Lions International localizadas em Minas Gerais, assim como as associações

constituídas pelas esposas de seus membros, dedicadas à assistência dos

desvalidos.

Ademais, ratifica 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 1998.

De acordo com o ordenamento jurídico vigente, o reconhecimento da relevância

social de entidade privada não constitui assunto de competência privativa de nenhum

dos entes da Federação, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte do

Estado membro.

Cabe ressaltar que o Lions Clube Internacional participa de diversos projetos

importantes para a sociedade, como a construção e 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, além de seu programa de prevenção

à cegueira, que promove atendimentos e exames de vista e auxilia hospitais

oftalmológicos.

Fundamentado na idéia de que as pessoas que vivem em uma comunidade são as

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.

Assim, fomenta o espírito de compreensão entre os povos; incentiva os princípios

do bom governo e da boa cidadania; promove a livre discussão dos assuntos de

interesse público; estimula a eficiência e elevados padrões éticos no comércio, na

indústria, nas profissões, nos serviços públicos e nos empreendimentos particulares.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta Comissão de que é meritório o projeto

de lei em análise, por reconhecer a relevância social das atividades desenvolvidas

pelo Lions Internacional e pelas associações constituídas pelas esposas de seus

membros, no âmbito do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.312/2009, no
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2º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.443/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa Emergencial de

Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal – PEF-BNDES – e dá outras

providências.

O projeto foi aprovado no 1º turno e, agora, nos termos do art. 189 do Regimento

Interno, volta a esta Comissão para análise de 2º turno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a contratar a mencionada

operação de crédito até o limite de R$178.180.000,00.

A operação é oportuna no atual cenário econômico, visto que tem como objetivo

compensar a diminuição das receitas do Estado causada pela crise econômica,

especialmente pela redução dos repasses do Fundo de Participação dos Estados –

FPE. As condições do financiamento são boas: prazo da operação – até 9 anos;

prazo de carência – 12 meses; taxa de juros – Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP),

acrescida de 3% ao ano. A destinação dos recursos também é meritória, pois

contribuirá para projetos do Estado, em especial nas áreas de resultado Logística de

Integração e Desenvolvimento, Rede de Cidades e Serviços, e Investimento e Valor

Agregado da Produção. Entendemos que a matéria é benéfica para as finanças do

Estado.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas do turno anterior

e não constatamos nenhum vício que possa obstar sua aprovação.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e não há

razão para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.443/2009, no
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2º turno.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão - Inácio Franco - Jayro Lessa

- Juarez Távora.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 4 EM 1º TURNO AO PROJETO DE LEI Nº

3.187/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera as Leis

Delegadas nº 100, de 29/1/2003, e nº 175, de 20/1/2007.

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 com a Subemenda nº 1, que apresentou à Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 3, que

apresentou, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2 e da Subemenda nº 1 à Emenda

nº 1.

Incluído na ordem do dia em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, a

Emenda nº 4, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do

art. 188 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, segundo o autor, a correição dos processos administrativos e a interação

entre os usuários finais e o poder público.

A Emenda nº 4, apresentada em Plenário, propõe o acréscimo de dois parágrafos

ao art. 3º, cuidando o primeiro deles da definição da duração do mandato, que será

de dois anos contados a partir da data da publicação da nomeação do Ouvidor,

permitida uma única recondução. O segundo parágrafo propõe uma regra de
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estabilidade para o cargo, de forma que o Ouvidor somente poderá ser destituído do

cargo na hipótese de falta grave devidamente comprovada.

O cargo de Ouvidor será criado no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão, previsto no art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007.

A Lei nº 15.298, de 6/8/2004, que cria a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas

Gerais, prevê no § 2º do art. 2º que os Ouvidores da OGE têm mandato fixo e

estabilidade. Além disso no art. 9º há a previsão de um mandato de dois anos,

admitida uma recondução por igual período, para os cargos de Ouvidores de Polícia e

dos Sistemas Penitenciário, Educacional, de Saúde e Ambiental, de Fazenda,

Patrimônio e Licitações Públicas.

Dessa forma, a Comissão entende que o mesmo tratamento deve ser dado ao

cargo de Ouvidor do DER-MG, razão pela qual concorda com a emenda apresentada

em Plenário.

Conclusão

Diante do exposto opinamos pela aprovação da Emenda nº 4, apresentada em

Plenário, ao Projeto de Lei n° 3.187/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Adelmo Carneiro Leão - Gilberto

Abramo - Lafayette de Andrada.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 6 EM 1º TURNO AO PROJETO DE LEI Nº

3.367/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 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”.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as

Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Administração

Pública apreciou a matéria, opinando por sua aprovação com as referidas Emendas

nºs 1, 2 e 3 e com as Emendas n°s 4 e 5, que aprese ntou.
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Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto com o Substitutivo n° 1, que

apresentou, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 5 que restaram prejudicadas com a

aprovação do referido Substitutivo.

Incluído na ordem do dia em Plenário, o projeto recebeu, na fase de discussão, a

Emenda nº 6, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do

art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela visa à criação de três cargos de Piloto de Helicóptero no Quadro

Geral de Cargos de Provimento em Comissão da Administração Direta do Poder

Executivo e dá outras providências. De acordo com a justificação apresentada pelo

Governador do Estado, a criação dos cargos se faz necessária para assegurar a

utilização de helicóptero que foi adquirido e será recebido pelo Estado neste ano.

Além da criação dos cargos, 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, e conceder gratificação especial devida ao ocupante de

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 18/9/86, ao servidor ocupante de 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.

A Emenda nº 6, apresentada em Plenário, propõe a extensão dessa gratificação ao

servidor do cargo de provimento efetivo de Comandante de Aeronave da Polícia

Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, enquanto exercer a função de piloto

de helicóptero e avião.

Ressalte-se que a natureza do cargo de Comandante de Aeronave do Gabinete

Militar do Governador é distinta da natureza dos cargos a que o autor da referida

Emenda pretende igualá-lo. O Gabinete Militar do Governador é órgão autônomo

diretamente subordinado ao Governador, e tem como função específica planejar,

coordenar e executar atividades de defesa civil e de segurança, bem como prestar ao

Governador e ao Vice-Governador assessoramento direto em assuntos policiais-

militares. Dessa forma, a extensão dessa gratificação é inconveniente para a

administração pública, igualando gratificações para cargos de natureza distintas, além
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de configurar aumento de despesa por emenda parlamentar, o que é vedado em

reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 6, apresentada em

Plenário, ao Projeto de Lei n° 3.367/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente e relator - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juarez Távora -

Adelmo Carneiro Leão (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Correspondência: Mensagens nºs 384 e 385/2009 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.520 e 3.521/2009, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.522 a

3.537/2009 - Requerimentos nºs 4.214 a 4.261/2009 - Requerimentos das Comissões

de Direitos Humanos e de Política Agropecuária e dos Deputados Wander Borges,

Wander Borges e outros (2), Dinis Pinheiro e outros e Sargento Rodrigues (4) -

Comunicações: Comunicações da Comissão de Participação Popular e dos

Deputados Elmiro Nascimento (2), Domingos Sávio e Carlos Pimenta - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos

Deputados Wander Borges e outros (2), Dinis Pinheiro e outros e Sargento Rodrigues

(4); deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de

Direitos Humanos e de Política Agropecuária e do Deputado Wander Borges;

aprovação - 2ª Fase: Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e

Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.443/2009;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.771/2008; discurso do

Deputado André Quintão; votação do Substitutivo nº 4, salvo emendas; aprovação;

verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;

renovação da votação; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;

prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 a 3 e das Emendas nºs 1 e 2; votação da

Emenda nº 3; rejeição; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação da votação; questão de ordem; leitura e renovação da votação da Emenda

nº 3; rejeição; verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação

da votação; renovação da votação da Emenda nº 3; rejeição; verificação de votação;
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ratificação da rejeição; questão de ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 910/2007; encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido em 1º

turno; verificação de votação; questão de ordem; ratificação da aprovação; questões

de ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 964/2007; encerramento da

discussão; aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de votação;

ratificação da aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.856/2007;

encerramento da discussão; requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

deferimento; votação do projeto, salvo destaque; aprovação na forma do vencido em

1º turno; votação do art. 1º do vencido em 1º turno; aprovação; verificação de

votação; ratificação da aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.396/2008; discurso do Deputado Sávio Souza Cruz; questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

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

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes -

Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

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

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan -

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

Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca

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

Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos colegas que hoje é aniversário da ex-

Deputada e colega desta Casa, Maria Lúcia Mendonça.

Correspondência

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

seguinte correspondência:

“MENSAGEM N° 384/2009*

Belo Horizonte, 7 de julho de 2009.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da competência que me reserva o inciso V do art. 90 da Constituição do

Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa egrégia Assembleia o anexo

projeto de lei, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH.

Como sabido, a criação da referida Agência deve-se à edição da Lei Complementar

nº 107, de 12 de janeiro de 2009, cogitando-se agora da implantação do órgão, para

o que necessários se fazem os correspondentes recursos financeiros. Ocorre que a

referida Lei Complementar foi editada ulteriormente à edição da Lei do Orçamento

para 2009, e é mister, portanto, utilizar o mecanismo de abertura de crédito especial

para suprir a lacuna orçamentária.

Nesse sentido, a iniciativa se coaduna com os pertinentes dispositivos

constitucionais, além de se harmonizar com os parâmetros da Lei de

Responsabilidade Fiscal, eis que o projeto especifica os recursos a aplicar com

gastos de pessoal e encargos orçamentários, bem como com a consolidação
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institucional do órgão.

Conto, portanto, com a prioritária e especial atenção desse Legislativo para nossa

proposta, cujos objetivos – ao se concretizarem – estarão atendendo questão de

indiscutível interesse público.

Atenciosamente,

Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.520/2009

Autoriza a abertura de crédito especial em favor da Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de Belo Horizonte - Agência RMBH, no valor de R$4.697.456,00 (quatro milhões,

seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais).

Parágrafo único - Para fins do disposto no “caput” e para operacionalização da

Agência RMBH, ficam criadas as seguintes ações dentro do programa de trabalho da

Agência:

I - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dentro do programa Apoio à

Administração Pública, com o valor de até R$2.196.256,00 (dois milhões, centro e

noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais); e

II - Implantação, Implementação e Desenvolvimento Institucional da Agência RMBH,

dentro do programa RMBH, com o valor de até R$2.501.200,00 (dois milhões,

quinhentos e um mil e duzentos reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes

da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

1471 15 127 047 1 120 3390 1 10.1, no valor de R$917.000,00 (novecentos e

dezessete mil reais)

1471 15 127 047 1 120 4490 1 10.1, no valor de R$84.200,00 (oitenta e quatro mil e

duzentos reais);

II - Reserva de Contingência

1991 99 999 999 9 999 0001 9999 0 10.1, no valor de R$3.696.256,00 (três
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milhões, seiscentos e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar, no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, as alterações decorrentes da criação da

unidade orçamentária “Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte”.

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

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 385/2009*

Belo Horizonte, 7 de julho 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 Mateus Leme imóvel situado na Rua Silva Leão, Distrito de Azurita,

com área total de 1.512,00m², conforme registro nº 3.576, Livro 3-B, fls. 30, no

Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Mateus Leme.

O projeto tem o objetivo de dar destinação pública ao imóvel em questão,

garantindo o funcionamento de escola municipal e a construção de uma quadra

poliesportiva, o que trará relevantes benefícios à população daquele Município.

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 3.521/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mateus Leme o imóvel que

especifica.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mateus Leme

imóvel com área de 1.512,00m², situado na Rua Silva Leão, Distrito de Azurita,

naquele Município, registrado sob o n° 3.576, do Li vro 3-B, Fls. 30, no Cartório do 1°

Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Mateus Leme.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal e construção de uma quadra poliesportiva.

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.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.522/2009

Dispõe sobre a implantação do sistema de faixas destinadas à sinalização de vias

urbanas para orientar pessoas portadoras de deficiência e com algum tipo de

necessidade especial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o sistema de faixas destinadas à sinalização de vias urbanas

para orientar pessoas portadoras de deficiência e com algum tipo de necessidade

especial.

Art. 2º - Entende-se por sistema de faixas a sinalização nas calçadas que tem por

objetivo facilitar e garantir a locomoção segura de pedestres.

§ 1º - Para efeito desta lei, o sistema de sinalização de faixas nas calçadas

compreende:

I - a faixa livre, ou seja, a faixa da calçada destinada à livre circulação de pedestres,

desobstruída de mobiliário e equipamentos urbanos e demais obstáculos

permanentes ou temporários.

II - a faixa de serviço urbano, ou seja, a faixa localizada entre a faixa livre e a pista

de rolamento, destinada à implantação de mobiliário urbano e demais elementos

autorizados pelo poder público.
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Art. 3º - As faixas obedecerão a critérios da Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT - e ficarão estrategicamente dispostas em todas as calçadas e

passeios dos Municípios.

§ 1º - A sinalização das faixas nas calçadas deve ser tátil, podendo ser tipo alerta

ou direcional, ambas com textura e cor em contraste com o piso adjacente.

§ 2º - As faixas devem conter e respeitar os níveis de serviço para pedestres,

definindo de forma qualitativa a liberdade de movimentos e o conforto destes.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A acessibilidade integral tem sido um dos maiores desafios para os

gestores públicos nos dias atuais, uma vez que exige a eliminação de barreiras

arquitetônicas e urbanísticas nas cidades.

A implementação dos conceitos e das orientações emanadas dos instrumentos

jurídicos fundamenta-se nas normas técnicas de acessibilidade da Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, entidade reconhecidamente competente na

elaboração de normas operacionais de apoio e execução de projetos que objetivem a

realização de intervenções arquitetônicas urbanísticas. Assim, as pessoas portadoras

de deficiência e/ou com algum tipo de necessidade especial terão um incremento em

sua acessibilidade de acordo com as normas de segurança técnica.

A proposta apresentada está amparada pela legislação federal, Lei nº 10.048, de

8/11/2000, sendo a matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do

Distrito Federal, conforme art. 24, XIV, da Constituição Federal.

Em anexo, está cópia de parte do guia de acessibilidade urbana retirado do “site” do

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-

MG - e, ainda, fotos do centro de Belo Horizonte, onde já existe a referida sinalização

de faixas, e da cidade de Tóquio, no Japão, uma das maiores metrópoles do mundo.
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Pela importância dos fatos expostos, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste Projeto, que visa aprimorar a acessibilidade de inúmeros brasileiros

portadores de deficiência e/ou com algum tipo de necessidade especial.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.523/2009

Dispõe sobre a Política Estadual de Alimentação Escolar no Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Alimentação Escolar no Estado de

Minas Gerais, com os objetivos de:

I - garantir aos alunos da educação básica da rede estadual de ensino o acesso

permanente à alimentação saudável e adequada, como parte integrante da Política

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;

II - contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a

aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de hábitos alimentares saudáveis e

a promoção da saúde dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e

nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais durante

a permanência na escola.

§ 1º - A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e

dever do Estado.

§ 2º - Entende-se por alimentação escolar todo e qualquer alimento oferecido pela

instituição de ensino, ou pessoa por ela autorizada, no ambiente escolar, durante a

permanência do aluno na escola.

Art. 2º - São diretrizes da Política Estadual de Alimentação Escolar:

I - a utilização da alimentação saudável e adequada, compreendendo o emprego de

alimentos variados e seguros, que respeitem a cultura e as tradições locais,

contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do

rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde,

inclusive dos que necessitem de atenção específica;

II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e
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aprendizagem, perpassando o currículo escolar, abordando o tema alimentação e

nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida;

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de

educação básica;

IV - a participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das

ações realizadas pelo Estado;

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de

gêneros alimentícios produzidos em âmbito local, preferencialmente pela agricultura

familiar e pelos empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais

indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI - o direito à alimentação escolar, com vista à garantia do acesso ao alimento de

forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de

saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem

em vulnerabilidade social.

Art. 3º - Para a promoção e a regulamentação da alimentação saudável nas

escolas, serão implementadas as seguintes ações pelos diversos gestores:

I - definição de estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer

escolhas saudáveis;

II - capacitação dos profissionais envolvidos com alimentação na escola para

produção de alimentos saudáveis;

III - desenvolvimento de estratégias de informação às famílias, enfatizando sua

corresponsabilidade e a importância de sua participação nesse processo;

IV - criação de condições para a adequação dos locais de produção e do

fornecimento de refeições às boas práticas para serviços de alimentação,

considerando a importância do uso da água potável para consumo;

V - restrição à oferta e à venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura

saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, desenvolvendo opções de alimentos e

refeições saudáveis na escola;

VI - ampliação da oferta e promoção do consumo de frutas, legumes e verduras;

VII - divulgação de opções saudáveis pelos serviços de alimentação da escola;

VIII - divulgação da experiência da alimentação saudável para outras escolas, por
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meio da troca de informações;

IX - promoção contínua da educação nutricional, através da formação de hábitos

alimentares saudáveis, do monitoramento do estado nutricional dos alunos e da

ênfase nas ações de prevenção e controle dos distúrbios nutricionais;

X - incorporação do tema da alimentação saudável no projeto político-pedagógico

da escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiências no

cotidiano das atividades escolares.

Art. 4º - O Orçamento do Estado deverá prever destinação específica para

cofinanciamento da alimentação escolar.

§ 1º - O Orçamento do Estado deverá complementar os recursos repassados pela

União para aquisição de alimentos e melhoria da eficiência do programa, com

investimentos em quadro técnico, capacitação e formação de pessoal.

§ 2º - A vinculação do Orçamento Estadual para a alimentação escolar, como

atividade permanente da administração pública, visa à:

I - ampliação do valor “per capita” da alimentação escolar, de forma a suplementar

os recursos destinados pelo governo federal para aquisição e fornecimento de

alimentos saudáveis, observados os princípios da Política Estadual de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável;

II - aquisição de no mínimo 30% (trinta por cento) de alimentos provenientes da

agricultura familiar para alimentação escolar;

III - capacitação em planejamento e execução do programa estadual de alimentação

escolar;

IV - contratação de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética para os quadros

das escolas;

V - aquisição de equipamentos para as cozinhas das escolas e de vestuário

adequado para os profissionais da alimentação responsáveis pela manipulação dos

alimentos.

§ 3º - Os recursos financeiros serão repassados pelo Estado automaticamente, em

parcelas, aos Municípios e às escolas estaduais e municipais, sem necessidade de

convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em conta-corrente

específica.
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§ 4º - Os recursos financeiros repassados pela União serão incluídos nos

Orçamentos do Estado e serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros

alimentícios.

§ 5º - O montante dos recursos financeiros a ser repassado será calculado com

base no número de alunos matriculados na educação básica pública, conforme os

dados oficiais de matrícula obtidos no censo escolar realizado pelo Ministério da

Educação.

§ 6º - Excepcionalmente, para os fins deste artigo, a critério do Conselho Estadual

de Alimentação Escolar, serão considerados como parte da rede estadual e

municipal, ainda, os alunos matriculados em:

I - creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental e médio qualificadas como

entidades filantrópicas ou por elas mantidas, inclusive as de educação especial;

II - creches, pré-escolas e escolas comunitárias de ensino fundamental e médio,

conveniadas com o Estado e os Municípios.

§ 7º - É facultado ao Estado firmar convênios ou similares com núcleos,

associações e entidades representantes das comunidades indígenas e quilombolas

que estejam sob a circunscrição de mais de um Município e que tenham condição de

adquirir e distribuir os gêneros alimentícios, visando ao oferecimento de alimentação

escolar aos alunos das escolas localizadas em áreas tradicionalmente ocupadas

pelos índios e remanescentes de quilombos.

§ 8º - A aquisição, o preparo e a distribuição da alimentação escolar serão

realizados por ente público, excetuando-se as situações previstas no § 6º deste artigo

e no art. 5º desta lei.

Art. 5º - É facultado ao Estado repassar os recursos financeiros recebidos do

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - as unidades executoras das

escolas de educação básica pertencentes à sua rede de ensino, observado o

disposto nesta lei, no que couber.

§ 1º - As normas e os critérios para que o Estado e os Municípios repassem os

recursos financeiros às unidades executoras ou às entidades executoras serão

estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação - FNDE.
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§ 2º - Cabe ao Estado a abertura de conta bancária específica em favor das

unidades executoras dos seus respectivos estabelecimentos de ensino.

Art. 6º - O Estado poderá transferir aos Municípios a responsabilidade pelo

atendimento aos alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais de ensino

localizados nas suas respectivas áreas de jurisdição, e, nesse caso, autorizar

expressamente o repasse direto ao Município, por parte do FNDE, da correspondente

parcela de recursos calculados na forma desta lei.

Parágrafo único - A autorização de que trata o “caput” será encaminhada ao

FNDE,com a devida anuência do Município, no mês de janeiro do mesmo ano em que

se der o atendimento e somente poderá ser revista no mês de janeiro do ano

seguinte.

Art. 7º - O Estado apresentará ao FNDE a prestação de contas do total dos

recursos recebidos, constituída do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-

Financeira, do Relatório Anual de Gestão do PNAE, do parecer conclusivo do

Conselho de Alimentação Escolar sobre a execução do programa e ainda dos

extratos bancários da conta-corrente e das aplicações financeiras realizadas.

§ 1º - A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir

documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de

alterar a verdade sobre o fato, será responsabilizada civil, penal e

administrativamente.

§ 2º - O Estado manterá em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo

prazo de cinco anos contados da data de aprovação da prestação de contas do

concedente, os documentos a que se refere o “caput”, juntamente com os

comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na

forma desta lei, ainda que a execução esteja a cargo das respectivas escolas, e

estarão obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas do

Estado, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e ao

Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

§ 3º - Para consecução do disposto no § 1º do art. 10, no caso da impossibilidade

de o agricultor ou empreendedor familiar, assentamentos da reforma agrária,

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas emitirem nota fiscal
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do gênero alimentício fornecido, poderão ser aceitos outros documentos

comprobatórios admitidos em lei.

Art. 8º - O Estado implementará, segundo suas competências próprias ou na forma

de rede integrada com os entes da Federação, mecanismos adequados à fiscalização

da execução da Política Estadual de Alimentação Escolar.

Art. 9º - A responsabilidade técnica pela alimentação escolar no Estado caberá a

nutricionista, a quem compete a elaboração dos cardápios, com utilização de gêneros

alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos

alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na

sustentabilidade, na diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e

adequada.

§ 1º - O cardápio da alimentação escolar deve suprir no mínimo 30% (trinta por

cento) das necessidades nutricionais diárias para os alunos das creches e escolas

indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos e 15% (quinze

por cento) para os demais alunos;

§ 2º - Na elaboração dos cardápios da alimentação escolar, o planejamento deverá

contemplar alimentos do tipo consumíveis em seu estado natural, semi-elaborados e

elaborados, dando prioridade aos dois primeiros;

§ 3º - Para os fins desta lei, são adotadas as seguintes definições:

I - alimentos consumíveis em seu estado natural: os de origem vegetal ou animal,

cujo consumo imediato exige apenas a remoção da parte não comestível e os

tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação;

II - alimentos semi-elaborados: os de origem vegetal ou animal utilizados como

matéria-prima e que necessitam sofrer tratamento e transformação de natureza física,

química ou biológica, adicionada ou não a outras substâncias permitidas;

III - alimentos elaborados: os compostos ou derivados de alimentos semi-

elaborados ou de alimentos consumíveis em seu estado natural, obtidos por processo

tecnológico adequado, podendo conter adição de outras substâncias permitidas,

observadas, em sua composição nutricional, as diretrizes da alimentação saudável.

§ 4º - O Estado proporá projeto de lei criando os cargos de nutricionista, técnico em

nutrição e dietética, cozinheiro e auxiliar de cozinha, no prazo de cento e vinte dias a
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contar da publicação desta lei, prevendo pelo menos um nutricionista por

superintendência regional de ensino;

§ 5º - O Estado realizará concurso público para contratar nutricionistas, técnicos em

nutrição e dietética, cozinheiros e auxiliares de cozinha para compor o quadro

permanente, a fim de garantir estabilidade e permanência do profissional na função e

viabilizar a qualificação dessas atividades.

Art. 10 - A aquisição dos gêneros alimentícios obedecerá ao cardápio planejado por

nutricionista e será realizada, sempre que possível, na mesma localidade da escola.

§ 1º - Do total dos recursos financeiros destinados à alimentação escolar, no

mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros

alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar, priorizando os

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e

comunidades quilombolas.

§ 2º - A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o

procedimento licitatório, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da

Constituição Federal, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no

mercado local, observando-se que os alimentos atendam às exigências do controle

de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

§ 3º - A observância do percentual previsto no “caput” será disciplinada pelo FNDE

e poderá ser dispensada quando presentes uma das seguintes circunstâncias:

I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente, observado o §

3º do art. 7º desta lei;

II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.

Art. 11 - Compete à Secretaria do Estado de Educação propor ações educativas

que perpassem pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o

desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança

alimentar e nutricional.

Art. 12 - Compete ao Estado:

I - garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as

necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo;
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II - promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a

alimentação escolar desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas;

III - promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas

sob sua responsabilidade administrativa, com o intuito de formar hábitos alimentares

saudáveis nos alunos atendidos, mediante atuação conjunta dos profissionais de

educação e do responsável técnico de que trata o art. 10 desta lei;

IV - realizar, em parceria com o FNDE e universidades, a capacitação dos recursos

humanos envolvidos na execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar e

no controle social;

V - fornecer instalações físicas e recursos humanos que possibilitem o pleno

funcionamento do CAE, facilitando o acesso da população;

VI - promover e executar ações de saneamento básico nos estabelecimentos

escolares sob sua responsabilidade, na forma da legislação pertinente;

VII - divulgar em locais públicos informações acerca do quantitativo de recursos

financeiros recebidos;

VIII - prestar contas dos recursos financeiros recebidos.

Art. 13 - Fica autorizada a suspensão do repasse dos recursos quando os

Municípios ou as escolas:

I - não constituírem o respectivo CAE ou deixarem de efetuar os ajustes

necessários para o seu pleno funcionamento;

II - não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos

na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE;

III - cometerem irregularidades na execução da política, na forma estabelecida pelo

Conselho Deliberativo do FNDE.

Art. 14 - Os agentes públicos responsáveis por quaisquer dos atos previstos nos

incisos I, II e III do art. 13 responderão por improbidade administrativa, ficando

sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 15 - Ocorrendo a suspensão prevista no art. 13, fica autorizado o repasse dos

recursos em conta específica pelo prazo de cento e oitenta dias, diretamente às

unidades executoras correspondentes às escolas atingidas, para fornecimento da

alimentação escolar, dispensando-se o procedimento licitatório para aquisição
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emergencial dos gêneros alimentícios, mantidas as demais regras estabelecidas para

execução da Política Estadual de Alimentação Escolar, inclusive quanto à prestação

de contas.

§ 1º - As escolas que não possuam unidade executora própria podem optar pela

sua constituição, na forma do art. 5º desta lei, para recebimento dos recursos de que

trata este artigo.

§ 2º - A prestação de contas relativa aos recursos repassados nas condições

previstas neste artigo será encaminhada diretamente, pela unidade executora, ao

ente financiador.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

André Quintão

Justificação: O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, implantado

em 1955, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação

escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental,

ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e

filantrópicas. Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante

sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Atualmente, o valor repassado pela União, por dia letivo, é de R$0,22 por aluno.

Para estudantes das escolas indígenas e localizadas em comunidades quilombolas, o

valor “per capita” é de R$0,44. Os recursos destinam-se à compra de alimentos pelas

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e pelos Municípios. O

repasse é feito diretamente aos Estados e Municípios, com base no censo escolar

realizado no ano anterior ao do atendimento. O programa é acompanhado e

fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação

Escolar (CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Secretaria

Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério Público.

O orçamento do programa para 2009 é de R$2.020.000.000,00, para beneficiar

todos os estudantes da educação básica e de jovens e adultos. Com a Lei nº 11.947,
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de 16/6/2009, 30% desse valor - ou seja, cerca de R$660.000.000,00 - devem ser

investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o

desenvolvimento econômico das comunidades. A regulamentação da lei, dispondo

sobre sua operacionalização, deve ser publicada nos próximos dias.

A referida Lei nº 11.947, oriunda da MP 455, passou a incluir a merenda escolar no

ensino médio, além de priorizar produtos da agricultura familiar e sustentável, através

da definição de percentual. Essa é uma bandeira da sociedade civil, representada

pelo Consea. A compra pode ser dispensada de licitação, desde que os preços sejam

compatíveis com os do mercado local e os produtos atendam normas de qualidade.

No Brasil, a maior parte de crianças e jovens estuda em escolas públicas,

permanecendo, em média, de 4 a 6 horas diárias na escola. Para muitas crianças, a

merenda é, muitas vezes, a primeira alimentação do dia é às vezes a única

alimentação completa. Um programa como esse fortalece não só uma política pública

voltada para a alimentação escolar, como outra voltada para a agricultura familiar,

garantindo renda para agricultores locais, que, muitas vezes, não têm uma rede de

comercialização organizada para a venda de seus produtos.

Imagine-se a revolução local que poderá ocorrer nos Municípios. O agricultor terá

renda para o ano todo. E também saberá, com antecedência, a quantidade de

alimentos que terá que produzir para o programa. O acesso ao mercado institucional

é uma grande oportunidade de geração de renda que poderá beneficiar milhares de

famílias agricultoras em todo o País. O Ministério do Desenvolvimento Agrário estima

que a Lei nº 11.947 permitirá o envolvimento direto de aproximadamente cem mil

famílias de agricultores, gerando renda e trabalho para mais de duzentos e cinquenta

mil trabalhadores do campo.

De acordo com o FNDE, os principais produtos a serem adquiridos em maior escala

para a alimentação escolar são: feijão, arroz, carne, tomate, frutas, açúcar, cenoura,

cebola, alho e leite de vaca. Em todos esses produtos, a agricultura familiar tem

participação predominante ou significativa, já que o setor responde pela produção de

70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Entre os principais itens produzidos

por esse segmento produtivo estão mandioca (84%); cebola (72%); frango (70%);

alface (69%), feijão (67%); banana (58%); caju (61%); suíno (60%); leite (56%);
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melancia (55%); abacaxi (52%); tomate (49%); milho (49%); uva (47%) e batata

(44%).

Atualmente, o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - é uma das alternativas

para o agricultor familiar participar do mercado institucional de comercialização,

constituindo um avanço para os pequenos produtores. O Programa, criado em 2003,

prevê a possibilidade de aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares

para atender pessoas beneficiadas por programas sociais do Governo Federal em

virtude de insegurança alimentar ou risco nutricional. Por meio do PAA, os produtos

da agricultura familiar também podem ser adquiridos para a formação de estoques

estratégicos do Governo Federal.

Segundo cálculos do coordenador geral do PAA, Marcelo Resende, com a

expansão do mercado consumidor proposta pela lei, a agricultura familiar pode

chegar a receber R$ 1.800.000.000,00. Ressalte-se que os 30% de que tratam a lei

são um referencial mínimo, já que, em algumas regiões, a agricultura familiar tem

condições de fornecer até 100% da alimentação escolar. A agricultura familiar é

responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, por

77% da mão de obra rural e 10% do PIB brasileiro - percentual idêntico ao da

indústria automobilística. Segundo pesquisa da Emater, realizada em 1.153

estabelecimentos rurais (70% do total do Estado), 72% são de agricultura familiar,

17% de associações e 1% de cooperativas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizou, em outubro de 2007,

ciclo de debates que teve por objetivo reunir e divulgar informações sobre a gestão,

execução e fiscalização do PNAE em Minas Gerais. Entre os participantes estavam

os membros dos conselhos de alimentação escolar e dos colegiados escolares. O

documento final produzido no ciclo de debates compõe-se de sugestões para o

aperfeiçoamento do Programa de Alimentação Escolar na rede estadual, como

estratégia para promoção da segurança alimentar e nutricional, organizando-se por

demandas e indicativos de promoção do direito humano à alimentação e à nutrição no

ambiente escolar, dirigidos aos órgãos e entidades competentes. Entre as 77

propostas aprovadas no evento, uma das principais é a recomendação para

contratação de nutricionistas pela Secretaria de Educação a fim de garantir a
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qualidade da alimentação oferecida aos estudantes. Também foram propostas a

ampliação do fornecimento da merenda para o ensino médio; aumento dos repasses

“per capita” de recursos por parte de Prefeituras, Estado e governo federal; proibição

da venda de alimentos industrializados e de baixo valor nutritivo dentro das escolas;

estímulos para a formação de hortas comunitárias dentro das escolas; introdução de

conteúdos de educação nutricional no currículo escolar; capacitação profissional para

as auxiliares de serviços gerais e criação da figura da merendeira, que ficaria

responsável exclusivamente pela preparação dos alimentos.

Este projeto de lei consolida toda a discussão e experiência acumulada sobre o

tema, buscando sistematizar a maior parte das propostas surgidas no ciclo de

debates. Esperamos que, na tramitação, a proposta seja aperfeiçoada com a

participação dos profissionais envolvidos na matéria, produzindo, ao final, uma norma

orientadora da implantação e execução de uma Política Estadual de Alimentação

Escolar que traduza o compromisso com a segurança alimentar nutricional saudável e

sustentável.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Weliton

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 58/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 3.524/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Lagoa dos Mares -

Ascolmares -, com sede em Confins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Mares - Ascolmares -, com sede em Confins.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Gustavo Valadares.

Justificação: Esta proposição de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Lagoa dos Mares - Ascolmares -, com sede em Confins.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade organizar e promover a melhoria da comunidade por meio de cursos,
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campanhas e mutirões de ajuda mútua; estudar e conhecer a realidade

socioeconômica do Município, sensibilizar e mobilizar os recursos humanos e

viabilizar materiais e recursos financeiros na busca de soluções para os problemas

comunitários; e realizar projetos nas áreas de infraestrutura básica de urbanização,

saúde, educação, cultura, lazer, esportes e meio ambiente.

A referida associação está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua

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

funções.

Pelas razões expostas, e por desenvolver a entidade importante trabalho de

afirmação da atividade esportiva, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública

estadual.

Pelo mérito deste projeto, espero pelo apoio dos nobres colegas desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.525/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Criadores de Arte, Produtores de

Eventos Culturais e de Entretenimento - Acriar -, com sede no Município de

Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Criadores de Arte,

Produtores de Eventos Culturais e de Entretenimento - Acriar -, com sede no

Município de Cataguases.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação de Criadores de Arte, Produtores de Eventos Culturais e

de Entretenimento - Acriar - é uma entidade civil, de fins sociais, sem fins lucrativos,

que tem por finalidade, entre outras: fomentar ações que contribuam para manter viva

a memória cultural popular relacionada aos usos, costumes e tradições da

diversidade cultural brasileira; promover a arte, a cultura e o entretenimento e
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possibilitar à população carente o acesso a esses benefícios; promover a defesa e a

preservação do patrimônio histórico e artístico do Município.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação desta Casa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.526/2009

Declara de utilidade pública a Casa de Reabilitação Jesus Cristo O Nazareno, com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Reabilitação Jesus Cristo O

Nazareno, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: Com sede no Município de Uberlândia, a Casa de Reabilitação Jesus

Cristo O Nazareno, entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade servir

desinteressadamente à coletividade, buscando a valorização da vida e a recuperação

física e psíquica de pessoas em situação de vulnerabilidade, como mendigos,

andarilhos e moradores de rua, além daqueles que queiram ser ajudados em sua

reintegração no convívio social e no pleno exercício da cidadania.

Sua proposta de trabalho é fundamentada em atividades de laborterapia,

conscientização dos indivíduos e prestação de serviços à comunidade, sempre em

busca da recuperação integral dos assistidos.

Diante da importância das ações desenvolvidas pela Casa de Reabilitação Jesus

Cristo O Nazareno, 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 3.527/2009
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Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Orientação - FMO -, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Orientação -

FMO -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Tenente Lúcio

Justificação: A Federação Mineira de Orientação - FMO -, entidade sem fins

lucrativos e de caráter exclusivamente desportivo, é constituída por todas as

instituições que praticam o desporto orientação, moderna modalidade esportiva que

usa a própria natureza como campo de jogo e em que o praticante tem que passar

por pontos de controle marcados no terreno no menor tempo possível, com o auxilio

de um mapa e de uma bússola.

A orientação distingue-se dos demais esportes porque o aficionado escolhe o

caminho a ser seguido em meio à natureza e trabalha a mente de forma lúdica, o que

atrai pessoas de todas as idades, especialmente entre o público feminino. Com o

propósito de realizar uma atividade física ao ar livre, o desporto orientação mantém a

mente do praticante ocupada durante a execução do trajeto e atenta para não

danificar os recursos naturais, contribuindo para a educação ambiental.

Pela importante atuação da entidade no incentivo e promoção do desporto

orientação em nosso Estado, 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 3.528/2009

Dispõe sobre a instalação de sanitários nos postos de pedágio das rodovias

estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as concessionárias das rodovias estaduais privatizadas obrigadas a
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disponibilizar gratuitamente aos usuários instalações sanitárias em todos os postos

de pedágio, nos dois sentidos das rodovias estaduais onde for realizada a cobrança

de pedágio.

Parágrafo único - Os sanitários de que trata o “caput” deste artigo deverão ser

instalados em caráter permanente e deverão ser adequados à legislação vigente,

sobretudo no que se refere à acessibilidade dos portadores de necessidades

especiais.

Art. 2º - O órgão estadual de vigilância sanitária fica responsável pela fiscalização

das condições de higiene nas instalações sanitárias a que se refere o art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: Este projeto de lei objetiva corrigir uma situação na qual os usuários

das rodovias estaduais privatizadas não dispõem de instalações sanitárias nos postos

de pedágio, mesmo pagando tarifas caras pela conservação das referidas rodovias.

Na maioria das vezes, os usuários das rodovias estaduais, mais conhecidas como

MGs, quando necessitam utilizar sanitários, usam instalações de restaurantes à beira

dessas rodovias, sendo que nem sempre essas instalações apresentam condições

higiênicas adequadas.

Assim, idosos, gestantes, crianças e portadores de necessidades especiais ficam

privados de instalações adequadas para seu uso, devido à inexistência de dispositivo

legal que obrigue as empresas concessionárias a oferecerem tal serviço.

Dessa forma, solicito aos colegas Deputados a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.529/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros

Pedro Gomes e Planalto de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores dos Bairros Pedro Gomes e Planalto, com sede no Município de
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Almenara.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Pedro Gomes e

Planalto é uma entidade civil de direito privado de natureza filantrópica, sem fins

lucrativos, de caráter beneficente e de assistência social. Tem como um dos seus

objetivos o desenvolvimento integral dos artesãos no Vale do Jequitinhonha,

articulando, desenvolvendo e promovendo programas de aprendizagem na área

artesanal. Sua área de atuação abrange uma das comunidades mais importantes da

região, que necessita de ações efetivas do poder público para seu amplo e integral

desenvolvimento.

Pela importância deste projeto de lei, contamos com o apoio de nossos pares a 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 N° 3.530/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Referência, Apoio, Prevenção e Promoção

à Saúde - Grupo Crescer -, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Referência, Apoio,

Prevenção e Promoção à Saúde - Grupo Crescer -, com sede no Município de Além

Paraíba.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: O Centro de Referência, Apoio, Prevenção e Promoção à Saúde,

também denominado Grupo Crescer, foi fundado em 20/7/2006. É uma associação

sem fins econômicos, que tem duração por prazo indeterminado e sede no Município

de Além Paraíba. Entre as finalidades do Centro, estão: lutar contra o preconceito, a
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discriminação e as formas desrespeitosas de tratamento ao portador do HIV/Aids e de

outras patologias crônicas; promover a convivência entre portadores do HIV/Aids e de

outras patologias crônicas e pessoas afins, para intercâmbio de experiências,

informações, lazer, esporte e cultura; promover palestras, cursos e debates sobre

temas relacionados à saúde, bem como desenvolver um banco de dados com

informações pertinentes; orientar sobre assistência médica, psicológica, odontológica

e de enfermagem, bem como promover assistência aos portadores do HIV/Aids e de

outras patologias crônicas e a seus familiares; e representar os interesses dos

portadores do HIV/Aids e de outras patologias crônicas judicialmente e

extrajudicialmente.

Pelo honroso fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas

portadoras do HIV/Aids e de outras patologias crônicas, solicito à Casa apoio à

aprovação deste projeto de lei, como forma de agradecimento e incentivo à realização

de novos trabalhos sociais.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.531/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra - Cerea-, com

sede no Município de Conquista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Recuperação do Alcoólatra

- Cerea -, com sede no Município de Conquista.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Fahim Sawan

Justificação: O Centro de Recuperação do Alcoólatra - Cerea - vem desenvolvendo

um trabalho muito importante no que diz respeito ao tratamento e recuperação de

dependentes de álcool e outras drogas. Entre as principais atividades desenvolvidas

por essa entidade estão as seguintes: reunião, uma vez por semana, mediante

palestras de autoridades de Conquista e das cidades vizinhas aos “cereanos”,
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sempre com um coquetel regado a refrigerante ou suco e salgados; visitas semanais

às famílias de pessoas envolvidas com alcoolismo e uso de drogas; participação em

reuniões dos Cereas das cidades vizinhas, com transporte gratuito para os “cereanos”

em recuperação; distribuição de cestas básicas e remédios e custeio de exames às

famílias dos “cereanos” em recuperação; internação e acompanhamento de pessoas

envolvidas com alcoolismo e drogas, nas clínicas da região; palestras nas escolas

sobre o mal que o álcool e as drogas trazem para a sociedade, para a família e para o

próprio usuário; programa semanal na Rádio Comunitária Dinâmica FM, divulgando o

mal que o álcool e as drogas trazem para a sociedade, para a família e para o próprio

indivíduo.

Pelo honroso fim de desenvolver temas como educação, cultura, trabalho, geração

de renda e direitos humanos, solicito à Casa apoio à aprovação deste projeto de lei,

como forma de incentivo à realização de trabalhos sociais em nossa sociedade.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI N º 3.532/2009

Declara de utilidade pública a entidade Associação Cre-Ser/Projeto Aroeira, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação Cre-Ser/Projeto

Aroeira, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: A entidade Associação Cre-Ser/Projeto Aroeira, com sede no

Município de Divinópolis, tem sua Diretoria composta de membros de reconhecida

idoneidade moral, que não são remunerados pela função que exercem.

Trata-se de uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

finalidades, entre outras, proteger a saúde da família, da gestante e da infância,

combater a fome e a pobreza, incentivando e apoiando grupos de geração de renda,
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promover atendimento extra-escolar, evitando que os membros tenham tempo ocioso

e desenvolver ações de proteção social básica à criança e ao adolescente

vulnerabilizados, promovendo inclusão social. A entidade não faz nenhum tipo de

discriminação no desenvolvimento de suas ações.

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

projeto, considerando que a entidade em apreço atende plenamente os requisitos

legais.

- 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 3.533/2009

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica isenta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA - a entidade com reconhecimento de utilidade pública que tenha recebido

veículo automotor por meio de convênio com órgãos do Poder Executivo Estadual ou

Federal, ficando o art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, acrescido do

seguinte inciso XIX:

“Art. 3º - (...)

XIX - veículo de propriedade de entidade com reconhecimento de utilidade pública

que o tenha recebido por meio de convênio com órgãos do Poder Executivo Estadual

ou Federal.”.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: A entidade com reconhecimento de utilidade pública presta serviços

que necessitam de doações de bens móveis e imóveis, os quais proporcionem

conforto e efetividade aos trabalhos por ela realizados. Ao realizar convênio com

essas entidades, o objetivo do Estado é facilitar suas atividades e, dessa forma, atuar
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indiretamente na melhoria da qualidade de vida da parcela da população beneficiada.

Assim, a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - à

entidade que tenha recebido veículo automotor por meio de convênio com órgãos do

Poder Executivo Estadual ou Federal é uma forma de facilitar e estimular seu

desenvolvimento social, bem como de complementar a ajuda já iniciada com a

doação do veículo. A cobrança desse imposto nesse caso parece não fazer sentido,

já que incide sobre veículo doado justamente para ajudar a entidade na realização de

seus trabalhos. A isenção do IPVA nessa hipótese representaria um custo a menos à

entidade, sendo que o montante economizado poderá ser usado na realização de

outros projetos.

- 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 3.534/2009

Declara de utilidade pública a entidade Fundação Educativa e Cultural de Monte

Belo, com sede no Município de Monte Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fundação Educativa e

Cultural de Monte Belo, com sede no Município de Monte Belo.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Rêmolo Aloise

Justificação: A Fundação Educativa e Cultural de Monte Belo é sociedade civil, sem

fins lucrativos, que concretiza seus objetivos estatutários realizando um trabalho de

grande valor social no Município de Monte Belo.

Por meio de ações de caráter cultural e educacional destinadas, especialmente, às

crianças e jovens, procura proporcionar, por meio de aulas de música, pintura e de

trabalhos manuais e do lazer afazeres que colaborem para afastá-los de atividades

marginais.

Contribui também, por meio de diversos programas, para o conhecimento e

destaque das peculiaridades e do folclore regionais e para a difusão de produtos

culturais e artísticos, atuando, assim, na valorização do cidadão e no aprimoramento



____________________________________________________________________________
1224

da pessoa humana.

Pelo trabalho que a entidade desenvolve para consolidação da cidadania e por

atender aos requisitos legais, conto com o apoio dos nobres colegas ao título

declaratório proposto.

- 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 3.535/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a Carentes de Pirapora,

com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência a Carentes

de Pirapora, com sede no Município de Pirapora.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho 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 gestante, à

criança, ao adolescente e à velhice, ao amparo às crianças e adolescentes carentes,

à integração no mercado de trabalho e à reabilitação e integração das pessoas

portadoras de deficiências. Configura-se como política não contributiva, realizada por

meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, pauta-

se nos princípios da 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.

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades sociais, a

sociedade civil organizou-se e, na data de 10/7/93, foi fundada a Associação de

Assistência a Carentes de Pirapora, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
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lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: promover o

desenvolvimento comunitário, coordenar o trabalho comunitário, desenvolver

atividades econômicas, culturais, desportivas e assistenciais direcionadas aos

hipossuficientes, colaborar com as autoridades públicas e prestar serviços de

assistência social.

O trabalho social desenvolvido pela Associação consiste na realização de cursos

gratuitos, doação de cestas básicas, medicamentos, materiais de construção e

roupas, empréstimo de cadeiras de rodas e realização de consultas médicas.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, tendo como propósito contribuir

para o desenvolvimento humano e promover a inclusão social dessas pessoas.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção

de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de

desenvolvimento que contemple a inclusão social e a universalização dos direitos

sociais, culturais, educacionais, civis e políticos.

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

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.536/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Azurita

- Condecoma -, com sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Azurita - Condecoma -, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Wander Borges
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Justificação: A Constituição da República e a Lei Federal nº 8.742, de 1993,

definem a assistência social como uma política voltada para a proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, ao amparo às crianças e

adolescentes carentes, à integração no mercado de trabalho e à reabilitação e

integração das pessoas 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. Nesse contexto, foi fundado em 28/4/84,

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Azurita - Condecoma -, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e voltada para

a promoção social.

A entidade tem as finalidades estatutárias seguintes: prestar assistência à família, à

maternidade e à juventude, representar a comunidade, proporcionar a melhoria do

convívio na comunidade, conscientizar as pessoas de suas potencialidades, estimular

a integração e a solidariedade, apoiar as manifestações e iniciativas da comunidade,

defender direitos e interesses, incentivar a educação e a cultura, incentivar programas

socioeducativos direcionados aos hipossuficientes, promover cursos

profissionalizantes, ministrar palestras com o intuito de prevenir doenças e

desestimular o uso de drogas e difundir a educação, a cultura, o esporte e a arte.

Assim, o Conselho presta relevantes serviços à comunidade, uma vez que

desenvolve ações que visam atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade socioeconômica, contribuir para seu desenvolvimento

humano e promover sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção de

uma sociedade mais democrática, respaldada em uma política de desenvolvimento

que contemple a inclusão social e a universalização dos direitos sociais, culturais,
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educacionais, civis e políticos.

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

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.537/2009

Dispõe sobre a obrigatoriedade de casas de shows, boates, salões de festas e

estabelecimentos similares exibirem em suas dependências advertência sobre o

perigo da associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As casas de shows, boates, salões de festas e estabelecimentos similares

ficam obrigados a exibirem em suas dependências advertência sobre o perigo da

associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito.

Parágrafo único - A advertência de que trata o “caput” deste artigo deverá ser

educativa e exibida através de sistema de áudio e vídeo (telão).

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Ruy Muniz

Justificação: O projeto ora apresentado é de relevante valor social, pois tem como

objetivo a prevenção de acidentes no trânsito decorrentes da ingestão de bebida

alcoólica.

Dirigir é, sobretudo, um ato que exige extrema responsabilidade, pois o carro,

quando usado por pessoas irresponsáveis, é uma arma contra a própria vida e a das

outras pessoas. E, se quem estiver na direção do veículo ingerir bebida alcoólica,

este carro será uma bomba relógio. Estudos apontam a bebida alcoólica como o

carrasco no trânsito.

Verifica-se que o órgão competente para divulgar política de educação para a

segurança no trânsito não possui verba para prosseguir com as campanhas
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educativas. Isso é uma realidade, pois atualmente não existem propagandas

veiculadas na mídia (TV, Rádio, Internet...) que advirtam sobre a ingestão de bebidas

e a direção no trânsito. Pode-se até lembrar a famosa frase: “Se beber, não dirija; se

dirigir, não beba”. Mas não basta que essas campanhas sejam transmitidas apenas

na mídia, pois, quando se está num bar, boate, casa de shows, ninguém se lembrará

da propaganda da TV, por isso necessitará, sim, de um alerta quando estiver

bebendo, para pelo menos não ingerir bebida alcoólica em excesso.

Destaca-se que, nas casas de shows, boates e outros, a bebida alcoólica é paga e

nos salões de festas a bebida é gratuita, o que contribui para um consumo

exagerado. Daí a necessidade de alcançar os salões de festas com esta lei.

O consumo de álcool aumenta o risco de acidentes, em relação à pessoa sóbria, na

seguinte proporção: 1 dose aumenta em 1,4 vez; 3 doses aumentam 11,1 vezes o

risco; 5 doses aumentam 48 vezes o risco. Três copos de cerveja ou três cálices de

vinho ou duas doses de uísque configuram em 1.0g/l a 1.9g/l a porcentagem de álcool

no sangue, o que causa ao sujeito estado de euforia, humor instável, diminuição dos

reflexos, prejuízo da visão periférica (o que acarreta risco de colisões em

ultrapassagens), falta de coordenação motora e dificuldade para adaptar a visão a

diferenças de luminosidade.

Pelos motivos acima expostos, solicito o apoio dos nobres colegas para a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.214/2009, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, por ter

sido condecorado pela Unesco com o Prêmio de Fomento da Paz Félix Houphouët -

Boigny de 2009. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.215/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice- Governador do

Estado, por ter sido agraciado com a Comenda Mérito Industrial pelo Centro Industrial

de Juiz de Fora. (- À Comissão de Turismo.)



____________________________________________________________________________
1229

Nº 4.216/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o "Jornal Ocasião" por seus 22 anos de fundação. (- À Comissão

de Transporte.)

Nº 4.217/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Ciência e Tecnologia pela implementação do

projeto Teia - Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação Aplicados. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 4.218/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Mineira de Panificação - Amipão - pelo transcurso

do Dia do Panificador. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.219/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Secretaria de Agricultura e a Associação Brasileira da Indústria

de Café pelo acordo que firmaram para valorização do café produzido nas

propriedades certificadas pelo Programa Certifica Minas, do governo estadual. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.220/2009, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação dos Municípios de Minas Gerais - AMM - pela

criação da primeira TV municipalista do País. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.221/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Reinhold Stephanes, Ministro da Agricultura, pelo

recebimento da Grande Medalha do Mérito Rural.

Nº 4.222/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro

de Agropecuária, pelo recebimento da Grande Medalha do Mérito Rural. (-

Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.223/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sebastião Navarro Vieira por sua posse no cargo de

Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 4.224/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Córrego Fundo pela 34ª colocação
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alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.225/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Extrema pela 106ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.226/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Guarará pela 78ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.227/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Guarani pela 60ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.228/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Heliodora pela 116ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.229/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha pela 92ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.230/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Paraguaçu pela 31ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de
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Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.231/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Paraopeba pela 85ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.232/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pedra Dourada pela 66ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.233/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Rochedo de Minas pela 82ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios.

Nº 4.234/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí pela 111ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios.

Nº 4.235/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Domingos das Dores pela 142ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios.

Nº 4.236/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste pela 7ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação
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Nacional dos Municípios.

Nº 4.237/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Três Pontas pela 16ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.238/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Tiradentes pela 27ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.239/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Vargem Bonita pela 107ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.240/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Congonhal pela 37ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.241/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Coimbra pela 26ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.242/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru pela 148ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios.
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Nº 4.243/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cambuí pela 55ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.244/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha pela 19ª

colocação alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal,

Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação

Nacional dos Municípios.

Nº 4.245/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Argirita pela 10ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.246/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Araguari pela 125ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.247/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Alterosa pela 54ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios.

Nº 4.248/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Nova Resende pela 4ª colocação

alcançada pelo Município na edição de 2007 do Relatório de Índice Fiscal, Social e de

Gestão dos Municípios Brasileiros - IRFS -, elaborado pela Confederação Nacional

dos Municípios. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.249/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao



____________________________________________________________________________
1234

Diretor-Geral do IEF pedido de informações sobre denúncia de supressão de mata

atlântica, capoeira de cerrado, mata de galeria e vegetação de canga no Município de

Moeda e sobre as providências que já tenham sido tomadas a respeito.

Nº 4.250/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral do IEF pedido de informações sobre denúncia de supressão de

vegetação nos Municípios de Capim Branco, Funilândia e Baldim e sobre as

providências que já tenham sido tomadas a respeito. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.251/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Marcos David Salem, Delegado de Polícia, por sua posse

no cargo de Diretor de Inteligência Policial, em Brasília.

Nº 4.252/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Jerry Antunes de Oliveira, Delegado de Polícia, por sua

posse no cargo de Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais.

Nº 4.253/2009, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Marcos David Salem, Delegado de Polícia, pelos serviços

prestados no exercício do cargo de Superintendente da Polícia Federal no Estado. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.254/2009, da Comissão de Constituição e Justiça, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de providências para a

regulamentação do art. 67 da Lei Complementar nº 105, de 14/8/2008. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 4.255/2009, da Comissão de Constituição e Justiça, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido com vistas ao envio de

lista contendo os nomes dos candidatos, da classe dos advogados, indicados ao

TSE, nas quatro últimas ocasiões, para o cargo de Juiz (titular e substituto) do TRE-

MG. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.256/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que a

Conferência Mineira de Comunicação seja convocada antes de outubro de 2009 e

para que a Comissão Mineira Pró-Conferência de Comunicação seja recebida em
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audiência.

Nº 4.257/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

manifestação de apoio às propostas de emenda à Constituição do Deputado Federal

Paulo Pimenta e do Senador Antônio Carlos Valadares que tornam obrigatória a

exigência de diploma de curso superior específico para o exercício da profissão de

jornalista. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.258/2009, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhada aos Presidentes da Câmara dos Deputados e da Comissão de

Legislação Participativa dessa Câmara, ao Instituto de Estudos Socioeconômicos -

Inesc - e à Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular

manifestação de apoio à proposta de reforma política apresentada por essa Frente. (-

À Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.259/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para que sejam estudadas as imagens da morte de Gilberto Souza e

Silva, ex-Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, contidas em DVD anexo ao

requerimento e relativo à reunião dessa Comissão realizada em 19/11/2008, nesse

Município, enviando-se também cópia do inquérito referente a essa morte.

Nº 4.260/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil do Espírito Santo e ao Procurador-Geral de

Justiça desse Estado pedido de providências para que sejam estudadas as imagens

da morte de Gilberto Souza e Silva, ex-Prefeito Municipal de São Francisco do Glória,

contidas em DVD anexo ao requerimento e relativo à reunião dessa Comissão

realizada em 19/11/2008, nesse Município.

Nº 4.261/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao titular da Superintendência Regional Centro de Minas da CEF

pedido de providências para que as famílias do Bairro Carlos Drummond de Andrade,

em Itabira, sejam incluídas no programa Minha Casa, Minha Vida, enviando-se

também cópia das notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária dessa Comissão

e DVD, anexo ao requerimento, contendo imagens do referido bairro.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Direitos

Humanos e de Política Agropecuária e dos Deputados Wander Borges, Wander

Borges e outros (2), Dinis Pinheiro e outros e Sargento Rodrigues (4).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Participação

Popular e dos Deputados Elmiro Nascimento (2), Domingos Sávio e Carlos Pimenta.

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.

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 4.259 a 4.261/2009,

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Participação Popular - rejeição, na 16ª Reunião

Ordinária, em 9/7/2009, das Propostas de Ação Legislativa nºs 662, 674, 679, 703,

709, 712, 720 e 1.016/2008, de autoria popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Wander Borges e

outros (2), solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a

Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará pelos 228 anos de sua fundação e para

homenagear a empresa Vilma Alimentos pelos 84 anos de sua fundação, e Dinis

Pinheiro e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a

Rádio Liberdade FM pelos 10 anos consecutivos de primeiro lugar no Ibope, e, nos
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termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado

Sargento Rodrigues (4), solicitando a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei

nºs 2.617, 2.669 e 2.670/2008 e do Projeto de Lei Complementar nº 45/2008.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

sejam encaminhados ao Procurador-Geral da República cópia das notas taquigráficas

da 15ª Reunião Extraordinária desta Comissão e DVD, anexos, e pedido de

informações sobre os supostos desvios de recursos estaduais, durante o mandato do

Governador Eduardo Azeredo, para construção da estrada no trecho compreendido

entre Januária, Itacarambi e São João das Missões, bem como sobre qual a punição

aplicada a estas autoridades. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária, solicitando seja encaminhado

à Superintendência Regional do Incra em Minas Gerais pedido de informações sobre

os projetos de assentamento de reforma agrária no Estado referentes aos seguintes

tópicos: quais os passivos acumulados nos aspectos habitacional, de parcelamento

de áreas, creditícios, de infraestrutura e de regularização ambiental. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando seja encaminhado ofício ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte solicitando informações acerca do projeto de

revitalização e modernização do Mercado Distrital do Cruzeiro, implicações e dos

direitos dos comerciantes que atuam no local. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

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

pauta.

Questão de Ordem
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei muito breve. O Líder do

Governo fez um apelo a todos nós, para que retirássemos nossa inscrição para falar

no pinga-fogo, transferindo nossa fala para a fase posterior. Quero apenas reforçar,

Deputado Doutor Viana, nosso Vice-Presidente e Presidente desta reunião, o pedido

ao Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, para que sejam colocados

em votação nossos requerimentos. Ontem à noite votamos cinco requerimentos de

2007 e já estamos em 2009. Consultando meus arquivos, certifiquei-me de que

existem vários requerimentos na Comissão de Segurança Pública que chegaram à

Mesa da Casa e ali permaneceram “dormindo em berço esplêndido”. Portanto,

novamente, faço um apelo ao ilustre Presidente, grande líder desta Casa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, para que inclua na pauta de amanhã os nossos requerimentos.

Afinal de contas, Deputado Adelmo Carneiro Leão, fazemos muito esforço,

realizamos visitas, trabalhamos horas e horas em audiências públicas, e isso se

resume, muitas vezes, na elaboração de um requerimento, o que é importantíssimo

para a continuação do trabalho das Comissões. Como Deputado regimentalista, que

gosta do processo legislativo, entendo necessário aproveitarmos este momento, em

que o quórum está permitindo isso, para votarmos esses requerimentos de

fundamental importância. Assim, Deputado Doutor Viana, fraterno companheiro desta

Casa, faço um apelo para que o Presidente Alberto Pinto Coelho coloque novamente

em votação requerimentos de diversos Deputados que se encontram parados nesta

Casa desde 2007. Esse é o apelo que faço a V. Exa.

Palavras do Sr. Presidente

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

Requerimentos n°s 381, 799, 935, 1.016 e 1.316/2007  e 3.469/2009 e os Projetos de

Lei n°s 496, 614, 742, 972, 1.643, 1.723 e 1.976/20 07, 2.549, 2.690 e 2.936/2008,

3.269, 3.284 e 3.312/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite; o

Projeto de Lei nº 3.384/2009, apreciado na extraordinária realizada hoje, pela manhã;

e o Projeto de Lei nº 3.367/2009, que recebeu emenda na extraordinária realizada

hoje, pela manhã, e foi devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer. Informa, ainda, que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei nº

3.187/2009, por não estarem preenchidos os pressupostos processuais para sua
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apreciação.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.443/2009, do

Governador do Estado, que 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. 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.771/2008, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.309, de 19/6/2002, o art. 7º da Lei Delegada nº 125, de

25/1/2007, e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A

Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu

prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou o projeto às Comissões de

Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira, que opinam por sua aprovação na forma

do Substitutivo nº 4, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente, e pela rejeição

da Emenda nº 3 e dos Substitutivos nºs 2 e 3. Votação do Substitutivo nº 4, salvo

emendas. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

consideramos esse projeto de muito interesse para o Estado de Minas Gerais, pois

trata de questões relacionadas ao nosso Código Florestal, que é uma das legislações

mais importantes na área ambiental.

Hoje, preocupamo-nos com o chamado desenvolvimento sustentável. Sabemos

que, para qualquer povo, qualquer Estado e qualquer nação, a questão do

desenvolvimento econômico é imperativa para um melhor equacionamento dos

problemas sociais. Entendemos que o poder público e as legislações podem e devem

fomentar empreendimentos econômicos, facilitando, induzindo e propiciando sua

criação. Esses empreendimentos econômicos devem ter duas preocupações básicas,
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além do desenvolvimento em si: promover melhor distribuição de renda e ter estrita

preocupação com a questão ambiental. Precisamos de um modelo de

desenvolvimento que garanta condições para que esse desenvolvimento se perpetue

para e com as futuras gerações.

Faço essa introdução porque esse projeto se ocupa das nossas matas nativas.

Estudos recentes mostram que Minas Gerais foi medalha de ouro no desmatamento

de mata atlântica. Houve problemas gravíssimos de devastação do nosso cerrado.

Muitas vezes, por meio de instrumentos quase fraudulentos, utilizamos a mata nativa

para atividades econômicas como o carvoejamento predatório e a misturamos com

mata plantada. Trata-se de uma devastação que prejudica as nossas nascentes e o

nosso ar, sem falar que, muitas vezes, nesses empreendimentos admite-se até o

trabalho infantil. Esse projeto é muito importante porque estabelece índices graduais

para a redução na utilização de mata nativa como fonte energética primária. Em um

Estado que tem na siderurgia uma das suas principais atividades econômicas, é óbvio

que esse projeto tenha repercussão.

Não foi por outro motivo que o Bloco PT-PCdoB solicitou urgência na tramitação do

projeto. Não foi possível a urgência, porque o Regimento a impede no caso de

códigos. Solicitamos perda de prazo na Comissão de Fiscalização Financeira. Enfim,

esforçamo-nos para que esse projeto entrasse em pauta. Ele foi objeto de substitutivo

na Comissão de Meio Ambiente, substitutivo este original e até adequado, prevendo

medidas como monitoramento e rastreamento eletrônicos para impedir a utilização da

mata nativa. Ele manteve o cronograma de redução na utilização de mata nativa

como fonte energética e vários outros mecanismos. Outro substitutivo foi apresentado

com uma nova visão, mais flexível. Depois, em um processo de negociação, o

substitutivo da Comissão de Meio Ambiente foi reconstruído, mais flexibilizado.

Penso até que a questão do monitoramento e do rastreamento eletrônico deveria

entrar no corpo da lei de maneira mais incisiva. No entanto, esta é uma Casa de

negociação, e esse foi o substitutivo que me parece ter possibilitado a chegada do

projeto ao Plenário.

Nessa reta final, parece-me também que foi feito outro esforço de negociação, que

incluiu até uma reunião com o Secretário de Governo, o Secretário da Casa Civil. Não
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conheço os termos dessa negociação; então, não posso manifestar-me sobre ela. É

absolutamente legítimo que Deputados e partidos discutam - perguntei ao Deputado

Padre João, do nosso Bloco, PT-PCdoB, e parece que ele não participou dessa

reunião, não sei também se o Deputado Almir Paraca, que é da Comissão de Meio

Ambiente, participou dela.

Nesse processo de encaminhamento de votação, encaminho favoravelmente à

aprovação da matéria em 1º turno, porque esse é um projeto importante. Precisamos

reduzir a utilização de mata nativa como fonte energética e estimular a floresta

plantada. Se temos como estimulá-la, por que utilizar a mata nativa? Então, é preciso

fazer este debate de maneira responsável. Muitas vezes, o desmatamento prejudica a

fonte da vida, que é a água, que são as nossas nascentes. Então, queria encaminhar

favoravelmente à aprovação da matéria em 1º turno.

O Deputado Adelmo acompanhou muito o debate desse projeto, mas não sabemos

o que foi discutido em relação ao 2º turno. Então, depois, gostaria que os

responsáveis por essa negociação - aliás, peço isso ao Líder do Governo, Deputado

Mauri Torres - comunicassem ao Bloco PT-PCdoB o que exatamente foi negociado,

porque o PT e o PCdoB não participaram dessa conversa. Se formos convencidos de

que as possíveis alterações acertadas sejam do interesse público, do interesse

coletivo, do interesse do meio ambiente, poderemos evidentemente votar o projeto

em 2º turno. Em função do prazo exíguo de negociação - até o final do recesso -,

seria importante que a Oposição participasse do processo. Desde o primeiro

momento, a Oposição, nesse caso específico, até mais que a base do governo,

ajudou. O Governador Aécio criticou a Assembleia pela morosidade na aprovação

dessa proposição. A Oposição precisou pressionar a base para esse projeto ser

votado. Vejam bem que ironia do destino. A Oposição teve que acelerar a aprovação

de um projeto do governo, cuja votação o Governador queria acelerar, porque parte

da base, por motivos fundamentados, pois esta é uma casa democrática, pensava

que não era o momento de aprová-lo.

Então, queria encaminhar favoravelmente ao projeto, pois considero fundamental

reduzir o desmatamento e a utilização de mata nativa, efetivar maior fiscalização,

efetivar o controle, o monitoramento e o rastreamento eletrônico. Espero que as



____________________________________________________________________________
1242

últimas alterações, que provavelmente serão apresentadas na discussão já entre o 1º

e o 2º turnos, sejam realizadas também com a Oposição para que, de fato, esse

projeto seja aprovado em nome do desenvolvimento sustentável de Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 4, salvo emendas. As Deputadas e

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

O Deputado Sávio Souza Cruz - 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 apenas 28 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 Substitutivo nº 4, 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 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” 34 Deputados, que, somados aos 4 em

Comissões e a esta Presidência, perfazem o total de 39 parlamentares. Está

ratificada a aprovação do Substitutivo nº 4, salvo emendas. Com a aprovação do

Substitutivo nº 4, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 a 3 e as Emendas nºs 1 e

2. Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Peço 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 apenas 33 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Padre João - A minha questão de ordem diz respeito exatamente a

esse aspecto. Gostaria de que a Assembleia fizesse a leitura da emenda, porque não

votei, já que tive dúvida quanto ao seu conteúdo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para que proceda à leitura da

emenda.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê a Emenda nº 3, que foi publicada

na edição do dia 11/6/2009.).

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação. Em votação, a Emenda nº

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

Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - 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 Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, registre o meu voto como “não”.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, meu voto não foi computado. Meu voto
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é “não”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram apenas 37 parlamentares. Portanto,

não há quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência verifica,

de plano, que já se configurou o quórum para votação e vai renovar a votação. Em

votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

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 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, gostaria de retificar o meu

voto: meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “não” 41 Deputados. Não houve voto

favorável. Houve 2 votos em branco. Está ratificada a rejeição da Emenda nº 3. Está,

portanto, aprovado o Projeto de Lei nº 2.771/2008 na forma do Substitutivo nº 4. À

Comissão de Meio Ambiente.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Genaro - A retificação feita pelo Deputado Adelmo Carneiro

Leão refere-se ao mesmo projeto objeto das declarações feitas por ele mesmo e por

mim, e que não foram aceitas?

O Sr. Presidente - Sim.

O Deputado Antônio Genaro - Qual a diferença entre a primeira vez e esta?

O Sr. Presidente - Nesta, houve renovação de votação.

O Deputado Antônio Genaro - Está bem. Pensei que fosse uma espécie de

discriminação contra mim e contra ele. Está certo que ele é do PT, mas não é preciso

tanto, não é?

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Antônio Genaro.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 910/2007, do Deputado Domingos
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Sávio, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -

a doar ao Município de São Tiago 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.

O Deputado Sávio Souza Cruz - 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” 34 Deputados. Votaram “não” 3 Deputados,

número que, somado a 1 em Comissão, ao Deputado Sávio Souza Cruz e a esta

Presidência, perfaz o total de 40 parlamentares.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Hoje, pela manhã, aconteceu fato semelhante,

e houve retificação. Por isso, peço a retificação no anúncio da votação, propondo a

retirada do voto em Comissão, porque não há nenhuma Comissão em andamento no

momento; estão todas suspensas e, estando suspensas, o voto não deve ser

considerado para efeito de contabilidade.

O Sr. Presidente - A Presidência acaba de receber a informação de que há

Deputados na Comissão de Segurança Pública.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Qual Comissão está em andamento?

Nenhuma está aberta, Sr. Presidente; o voto não pode ser computado.

O Sr. Presidente - Mesmo se deixarmos de computar o voto do Deputado presente

na Comissão, teremos um total de 39 parlamentares. Está ratificada a aprovação do

projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 910/2007 na forma

do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Questões de Ordem
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O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, quando V. Exa. contabilizou o 39º

voto, anunciando o Deputado Sávio Souza Cruz, ele já tinha saído do Plenário. O

voto dele foi contabilizado, mas ele já não estava em Plenário.

O Sr. Presidente - Deputado Gilberto Abramo, o Deputado que solicita a verificação

de votação já tem sua presença contada.

O Deputado Gilberto Abramo - Então solicito a V. Exa. que faça a leitura do artigo

do Regimento que trata do assunto. Estou apenas solicitando que me mostre, no

Regimento Interno, o artigo, o parágrafo e o inciso que discorrem sobre a

contabilização da presença daquele que faz a referida solicitação.

O Deputado Sargento Rodrigues - Quero informar a V. Exa., em que pese a meu

nome não estar registrado no painel, que estava na Comissão de Segurança Pública.

Estávamos recebendo o Comandante-Geral da Polícia Militar, com a presença do

Deputado João Leite e da Deputada Maria Tereza Lara. Registro meu voto; tentei

votar no painel e não consegui fazê-lo em tempo hábil, mas o meu voto é favorável ao

Projeto de Lei nº 910/2007, do Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, a prevalecer a tese do nobre Deputado

Gilberto Abramo, se o Deputado Sávio Souza Cruz não estava presente, então está

aprovado o projeto, porque foi ele que pediu verificação.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 964/2007, do

Deputado Délio Malheiros, que obriga as instituições financeiras a advertir os

usuários de seus serviços sobre fraudes. A Comissão de Defesa do Consumidor

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.

O Deputado Ademir Lucas - 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.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Registre-se o voto “sim” do Deputado Chico Uejo, que se

manifestou. Votaram “sim” 35 Deputados, que, somados aos 3 em Comissão e ao

Deputado Ademir Lucas, perfazem o total de 39 parlamentares. Está ratificada a

aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

964/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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. -

Coopervás. 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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo,

solicitando a votação destacada do art. 1º do vencido em 1º turno. A Presidência

defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento

Interno. Em votação, o projeto, salvo destaque. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o art.

1º do vencido em 1º turno. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - 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” 38 Deputados, que, somados aos 3 em Comissão,

perfazem o total de 41 parlamentares. Está ratificada a aprovação do art. 1º do

vencido em 1º turno. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

1.856/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.396/2008, do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim
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Moreira os imóveis 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 discutir, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não sei se

já é o terceiro, quarto ou quinto projeto votado, apenas na reunião de hoje, que trata

da doação de imóveis por parte do Estado a diferentes Municípios de Minas Gerais.

Na ocasião em que exerci o cargo de Secretário na antiga Secretaria de Recursos

Humanos e Administração - Serha -, conheci um pouco a administração do Estado, o

seu ainda enorme patrimônio imobiliário. Sras. Deputadas e Srs. Deputados, saibam

que, além de ser o departamento de pessoal de uma empresa, que, aliás, é o Estado,

com aproximadamente 500 mil servidores, essa Secretaria é o almoxarifado, com

centenas de milhares de itens que o servem. Além disso, tem a função de atuar como

uma imobiliária que administra um patrimônio do Estado que gira em torno de 11 mil a

12 mil imóveis.

Há, portanto, no gerenciamento desse enorme patrimônio imobiliário espalhado por

diferentes regiões do Estado e em diferentes graus de conhecimento, imóveis que

não têm escritura nem registro. O Estado não tem acompanhado o nível nem as

condições de conservação desses imóveis. Naturalmente, o poder público estadual

têm uma grande dificuldade em fazer esse gerenciamento, seja na antiga Serha, seja

na atual Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -, que, digamos assim, herdou

essas atribuições da anterior.

Tudo isso posto, parece-me evidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que esse

processo furioso de doação de imóveis não pode perdurar sem uma análise mais

aprofundada, sobretudo no momento em que o Estado se prepara para arcar com

maiores responsabilidades. Temos a informação de que estaria havendo um acordo

para que o Estado arcasse com as despesas oriundas do monitoramento e do

transporte de carvão e madeira. Aliás, há de se confirmar essa informação hoje na

reunião da Comissão de Meio Ambiente, para se apreciar, em 2º turno, o Projeto nº

2.771. Segundo informações preliminares, isso implica um custo que gira em torno de

R$20.000.000,00 por ano. Neste momento em que se alega que o Estado vive uma

dificuldade financeira em razão da crise internacional, da redução na arrecadação de
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impostos, das transferências voluntárias ou mesmo daquelas que são condicionais

por parte da União, é preocupante o Estado abrir mão do seu patrimônio imobiliário,

que, no futuro, poderá ser necessário para fazer frente a essas novas

responsabilidades que pretende assumir, se prosperar o chamado “Acordo da Casa

Civil”.

Portanto, Sr. Presidente, o Deputado Gilberto Abramo, em hora oportuna, apresenta

destaques em todos esses projetos da pauta - aliás, a presença desses destaques

permitirá um trâmite mais cuidadoso, no qual se preserve o princípio da precaução,

um dos que norteiam ou devem nortear qualquer política de preservação ambiental.

Em nome desses princípios, é fundamental analisarmos todos esses projetos com o

grau de responsabilidade e cuidado que a questão requer.

Sr. Presidente, a questão é tão séria que é fundamental que o Plenário participe

dessas discussões. Verificamos que o quórum tornou-se insuficiente para a

continuação dos trabalhos. Poderei retomar essa discussão tão importante para o

Estado quando o Plenário estiver com um quórum mais expressivo, para que, de fato,

as pessoas tomem contato com essa questão tão séria, qual seja, o gerenciamento

do patrimônio imobiliário do Estado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que, verificando,

de plano, a inexistência de quórum, declare o fim dos nossos trabalhos, preservando

o tempo que ainda me resta de 54min30s, para que eu possa continuar essa

discussão com a audiência dos meus pares. Assim, de forma mais aprofundada,

poderemos apreciar esse importante projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Deputado Sávio Souza Cruz que seu

tempo será preservado.

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 15,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
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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 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

Questões de ordem - Registro de presença - Eleição para o Cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas do Estado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta

- Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

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

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

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

- Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -

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

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

Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h6min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

2ª Parte da reunião, com a eleição para o cargo de Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado, a que se refere o art. 78, § 1º, inciso II, da Constituição do Estado.

Questões de Ordem

O Deputado Zezé Perrella - Obrigado, Presidente. Tenho um compromisso na

minha residência com o Presidente da Sul-Americana - um jantar. Se a Mesa permitir,

gostaria de ser o primeiro a votar, até mesmo porque, pela ordem, eu seria o último a

votar. Se os colegas e a Mesa estiverem de acordo, agradeço.

O Deputado Djalma Diniz - Sr. Presidente, gostaria também de solicitar a V. Exa.

que me permitisse votar logo após o Deputado Zezé Perrella, porque me telefonaram

agora dizendo que, por problemas de saúde, minha mãe acabou de ser internada.

Como estou preocupado, gostaria de ir ao hospital ver o que está acontecendo.

O Sr. Presidente - A Presidência acolhe a solicitação dos Deputados Zezé Perrella

e Djalma Diniz, por entender que os motivos expostos são pertinentes e têm

razoabilidade, e requer ao Sr. Secretário que os coloque, respectivamente, em

primeiro e segundo lugar na chamada.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com grande satisfação, a presença, em

Plenário, dos ex-Deputados Sebastião Navarro Vieira, grande parlamentar, que

deixou saudades e lembranças nesta Casa e que agora está à frente da importante

empresa pública Cohab, e Paulo Cesar, hoje Prefeito do importante Município de

Nova Serrana.

Eleição para o Cargo de Conselheiro do Tribunal do Contas do Estado

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do inciso II do
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art. 235 do Regimento Interno, foram apresentadas as candidaturas dos Srs.

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. A Presidência convida o Sr.

Alexandre Bossi Queiroz a permanecer no Plenário e acompanhar o processo de

votação.

Após arguição pública, a Comissão Especial designada para emitir parecer sobre as

candidaturas concluiu estarem os quatro candidatos aptos para o exercício do cargo.

A Presidência vai dar início à eleição de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

com votação pelo processo secreto, nos termos do inciso I do art. 261 do Regimento

Interno. Os dois candidatos mais votados no primeiro escrutínio submeter-se-ão ao

segundo escrutínio, decidindo-se pela escolha por maioria simples de votos, nos

termos do § 1º do art. 239 do Regimento Interno. Caso algum candidato, já no

primeiro escrutínio, atinja a maioria absoluta de votos, ou seja, 39 votos, este será

considerado eleito nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 14.

A Presidência solicita que cada candidato indique à Mesa um Deputado para

acompanhar o processo de apuração. A Presidência convida para atuarem como

escrutinadores os Deputados Fábio Avelar e Sebastião Costa. A Presidência solicita

aos escrutinadores que comecem a rubricar os respectivos envelopes. A Presidência

encarece aos Deputados que, a partir deste momento, somente deverão estar aqui

compondo a Mesa e desenvolvendo os trabalhos este Presidente, o 1º e o 2º-

Secretários e os dois escrutinadores. A Presidência solicita a atenção do Plenário

para os seguintes procedimentos: as Deputadas e os Deputados, cada um por sua

vez e somente quando chamados, deverão comparecer à Mesa e receber dos

escrutinadores a sobrecarta devidamente rubricada. Em seguida, deverão dirigir-se à

cabine, escolher a cédula com o nome do candidato que desejarem eleger, colocá-la

na sobrecarta e, posteriormente, na urna. Somente poderá ser colocada dentro da

sobrecarta a cédula de votação. Não será aceito nenhum sinal, procedimento ou

material, dobra de cédula ou marcação em cédula, que possa identificar o voto. Caso

os escrutinadores entendam que há anomalia na cédula ou na sobrecarta, a



____________________________________________________________________________
1253

Presidência determinará a anulação do voto. A Presidência esclarece ao 1º-

Secretário que deverá aguardar que cada parlamentar conclua a votação para

chamar o seguinte. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que

ocupem seus lugares. Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à chamada para

votação secreta.

O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Faz a chamada.)

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados e Deputadas:

Zezé Perrella - Djalma Diniz - 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

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

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -

Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -

Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro

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

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

Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza

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

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

O Sr. Presidente - Terminada a votação, a Presidência convida os Deputados Padre

João, indicado pelos candidatos Alexandre Bossi Queiroz e Deputado Sebastião

Helvécio; Domingos Sávio, indicado pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e Adalclever

Lopes, indicado pelo candidato Deputado Irani Barbosa, a comparecerem à Mesa

para acompanhar o processo de apuração. A Presidência encarece que somente

esses Deputados indicados poderão permanecer junto à Mesa para

acompanhamento da apuração, para o que solicita a compreensão de todos.

A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à abertura da urna e à
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verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o número de votantes.

O Sr. Presidente - Votaram 76 Deputados. Os escrutinadores e a comissão

fiscalizadora informam que foram encontradas na urna 76 sobrecartas, todas

consideradas válidas. Os números conferem. A Presidência solicita aos

escrutinadores que procedam à apuração dos votos, sendo que um escrutinador

procederá à leitura dos votos, um a um, e o outro procederá à anotação dos votos,

também um a um.

- Procede-se à apuração dos votos.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à

redação do boletim de apuração.

- Procede-se à redação do boletim de apuração.

O Sr. Escrutinador (Deputado Fábio Avelar) - Sr. Presidente, foram encontradas

duas cédulas em um mesmo envelope, mas tendo em vista que as duas traziam o

nome do Deputado Sebastião Helvécio, consideramos o voto válido. Não houve voto

em branco ou nulo. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva recebeu 5 votos, o Deputado

Irani Barbosa recebeu 25 votos, e o Deputado Sebastião Helvécio recebeu 46 votos,

perfazendo o total de 76 Deputados votantes.

O Sr. Presidente - Está, portanto, eleito para o cargo de Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado o Deputado Sebastião Helvécio. À Mesa da Assembleia para os

fins do art. 240 do Regimento Interno. Oficie-se ao Presidente do Tribunal de Contas

do Estado.

Encerramento

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

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de

amanhã, dia 15, 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 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
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16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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. Suspende-se a reunião. Às

15h24min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adelmo Carneiro Leão, Inácio Franco e Juarez Távora. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.443/2009 (relator: Deputado Zé Maia). Suspende-se a reunião. Às 15h41min, são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Adelmo Carneiro

Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco e Juarez Távora. O Deputado Antônio Júlio declina

da prerrogativa do prazo regimental de 24 horas para vista do parecer sobre o Projeto

de Lei nº 2.936/2008, a qual lhe foi deferida com a concordância dos membros da

Comissão presentes. Os Projetos de Lei nºs 2.949, 3.187 e 3.480/2009 são retirados

da pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos

regimentais; o Projeto de Lei nº 3.151/2009, atendendo-se a requerimento do

Deputado Juarez Távora, aprovado pela Comissão; e os Projetos de Lei nºs 2.984,

3.163, 3.210 e 3.442/2009, por haverem sido apreciados em reunião anterior.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a

realizar-se hoje, às 20 horas, com a finalidade de apreciar os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 2.949 e 3.367/2009 e de discutir e votar proposições da

Comissão; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Luiz Humberto

Carneiro.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ronaldo Magalhães e Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres 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 496, 614, 1.643 e 1.723/2007 e

2.690/2008 (Deputado Ronaldo Magalhães); 2.858/2008, 2.985, 3.186, 3.248 e

3.384/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 496, 614,

1.643 e 1.723/2007 e 2.690/2008 (relator: Deputado Ronaldo Magalhães);

2.858/2008, 2.985, 3.186, 3.248 e 3.384/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano).

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTO

Da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado em que solicita, com o

apoio da totalidade dos Líderes desta Casa, seja o seu prazo de funcionamento

prorrogado por 30 dias.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.859/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Corporação Musical Dom Inocêncio, com sede

no Município de Campanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2008 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.859/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Dom Inocêncio, com sede no Município de Campanha.

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 art. 27 estabelece que as

funções dos seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e o

art. 40 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com sede no Município de Campanha, cujos

objetivos culturais sejam reconhecidos pelos poderes públicos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.859/2008.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.928/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Amor a Vida – Sovida –, com sede no

Município de Pará de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.928/2008 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Amor a Vida, com sede no Município de Pará de Minas.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração registrada em

26/6/2009), o parágrafo único do art. 9º determina que todos os cargos e funções da

diretoria, conselhos, assembleias e demais serviços prestados em prol da sociedade

serão exercidos gratuitamente; e o art. 20 dispõe que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, juridicamente

constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1 ao final deste parecer, com a finalidade de adequar o nome da entidade

ao consubstanciado no art. 1º da alteração estatutária de junho de 2009.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.928/2008 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fazenda de Recuperação Feminina

Sociedade Amor a vida – Sovida, Unidade I – Paz para Recomeçar, com sede no

Município de Pará de Minas.”.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Chico Uejo - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.266/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, com

sede no Município de Arcos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/4/2009 e distribuída a esta

Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.266/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, com sede no Município de Arcos.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 14 que é vedada

a remuneração dos membros da Diretoria, do Conselho Consultivo e de quaisquer

outros dirigentes; e no art. 15 (ver alteração de 23/6/2009) que, na hipótese de sua
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dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, sem

fins econômicos, legalmente constituída, registrada no Conselho Municipal ou

Estadual de Assistência Social, ou a instituição pública, de fins idênticos ou

assemelhados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.266/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.272/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juarez Távora, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo Teatral Inconfidência, com sede no Município de

Ritápolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2009 e distribuído a esta

Comissão a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.272/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Grupo Teatral Inconfidência, com sede no Município de Ritápolis.

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. 6º que os membros de sua

Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e os associados não serão remunerados; e



____________________________________________________________________________
1261

no art. 39 que, na hipótese de sua dissolução ou extinção, o patrimônio remanescente

será destinado à instituição denominada Obras Sociais da Paróquia de Santa Rita de

Cássia, com sede no Município de Ritápolis.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.272/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.444/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 373/2009, 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 Senhora do Porto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.444/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Civa Simões Fonseca à escola estadual localizada na Praça Monsenhor

José Coelho, nº 29, Centro, Município de Senhora do Porto.

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.
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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° 3.444/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.445/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 374/2009, 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 Povoado de Venceslau Brás, Município de Sete Lagoas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.445/2009 tem por finalidade dar a denominação de Escola

Estadual Venceslau Brás à escola estadual localizada no Centro Socioeducativo de
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Sete Lagoas, no Povoado de Venceslau Brás, Município de Sete Lagoas.

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° 3.445/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.446/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente São José de

Andrelândia, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.446/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Beneficente São José de Andrelândia.

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 art. 28 determina que as

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

o art. 33 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado à Conferência Vicentina Nossa Senhora do Porto de Andrelândia.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.446/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Chico Uejo - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.447/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Movimento Sabedoria e Paz - MSP -, com
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sede no Município de Ponte Nova.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.447/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Movimento Sabedoria e Paz, com sede no Município de Ponte 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, 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, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.447/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Chico Uejo - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.448/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar 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 matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.448/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Incentivo ao Esporte de Pedro Leopoldo.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 9º determina que os

membros de sua Diretoria não podem ser remunerados; e o parágrafo único do art.

59 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade de mesma finalidade social, no Município de Pedro Leopoldo.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, que altera a redação do art. 1º, com a finalidade

de 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 3.448/2009 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 de Incentivo ao Esporte -

Asepec -, com sede no Município de Pedro Leopoldo.”.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Sebastião
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Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.451/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Programa de Atendimento Social - PAS -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.451/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Programa de Atendimento Social, 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

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 que as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no art. 45 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 ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.451/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro
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Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.452/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro de Apoio ao Produtor e Artesão - Art Cap -, com

sede no Município de Sete Lagoas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.452/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Art

Cap, com sede no Município de Sete Lagoas.

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. 50 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída, e que tenha os mesmos fins e propósitos do Art

Cap; e no art. 51 que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de bonificação ou vantagem, a qualquer título.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.452/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Ademir
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Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.453/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Casa de Saúde Glorieux, com sede no

Município de Jordânia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.453/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Casa de Saúde Glorieux, com sede no Município de Jordânia.

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. 38 determina que os

cargos de diretoria são exercidos gratuitamente, sem qualquer tipo de remuneração;

e o inciso V do art. 51 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.453/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Sebastião
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Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.454/2009

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 o Centro Social Papa Joãn XXIII, com sede no Município

de Jordânia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.454/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Social Papa Joãn XXIII, com sede no Município de Jordânia.

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, inciso IV, que

as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores benfeitores

ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso V, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou em outro órgão que venha

a substituí-lo.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.454/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.455/2009

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 São Sebastião - Asser -, com

sede no Município de Pedro Leopoldo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.455/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária São Sebastião, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 34 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. 34 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 federal com, no mínimo, dez

anos de atividade comprovada.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 3.455/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.457/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário e

Agrícola dos Bairros da Capela e Ressacada, com sede no Município de Serranos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.457/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Comunitário e Agrícola dos Bairros da Capela e

Ressacada, com sede no Município de Serranos.

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 e Conselheiros, bem como as dos associados, não

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

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

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

jurídica e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
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pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.457/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.458/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda de Alto

Maranhão, com sede no Município de Congonhas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.458/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Musical Nossa Senhora da Ajuda de Alto Maranhão, com sede no

Município de Congonhas.

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. 33 determina que as

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

o art. 42 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.458/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.459/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Convivência Vida Nova de Piraúba -

GCVNP -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.459/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo de Convivência Vida Nova de Piraúba.

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. 37, inciso II, que

os seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de
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vantagens ou benefícios, a qualquer título; e no inciso III do mesmo dispositivo que,

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

congênere, com personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no

Estado, preferencialmente no Município de Piraúba, 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 3.459/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.460/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Magalhães, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Bretas, com sede no Município de

Santa Maria de Itabira.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.460/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Bretas, com sede no Município de Santa Maria de Itabira.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 8º veda a

remuneração dos integrantes dos conselhos deliberativo e fiscal, bem como da

diretoria executiva; e o art. 30, parágrafo único, prevê que, na hipótese de sua

extinção, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

atuação no Estado.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.460/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.463/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Movimento Social São João Batista - Moviso -,

com sede no Município de Caratinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2009 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 3.463/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Movimento Social São João Batista, com sede no Município de Caratinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 determina que as

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

o art. 34 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

Projeto de Lei nº 3.463/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.465/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Estudantes Universitários de Luz -

Aseul -, com sede no Município de Luz.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/6/2009 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 3.465/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Estudantes Universitários de Luz.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 1º do art. 9º determina que

os cargos da Diretoria Executiva, dos departamentos especializados e do Conselho

Fiscal não serão remunerados; e o art. 50 dispõe que, na hipótese de sua dissolução,

o patrimônio remanescente será destinado a entidade sem fins lucrativos ou

congênere.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.465/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.467/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção ao Idoso de Piraúba -

Apip -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/6/2009 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 3.467/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção ao Idoso de Piraúba.

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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 37, inciso II, que

os seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

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

vantagens ou benefícios, a qualquer título; e no inciso III do mesmo dispositivo que,

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

congênere, com personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no

Estado, preferencialmente no Município de Piraúba, 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 3.467/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Chico Uejo - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.468/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Fé, Esperança e Caridade - Asfec - de

Matozinhos, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/6/2009 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 3.468/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Fé, Esperança e Caridade - Asfec - de Matozinhos.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 9º, § 1º, que as

atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 19, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial

congênere, de idoneidade comprovada, com personalidade jurídica, sede e atividade

preponderante no Município de Matozinhos.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.468/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Chico

Uejo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.469/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Amigos do Ekilíbrio - Dança,

Cultura e Cidadania, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/6/2009 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 3.469/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Amigos do Ekilíbrio - Dança, Cultura e Cidadania.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 10

determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são

remuneradas; e o art. 29 dispõe 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.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, que altera a redação do art. 1º, para inclusão do Município onde a

entidade tem sua sede.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.469/2009 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 Amigos do Ekilíbrio -

Dança, Cultura e Cidadania, com sede no Município de Juiz de Fora.”.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.471/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cristã Esperança do Futuro, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/6/2009 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,
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“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.471/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cristã Esperança do Futuro, 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

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 e Conselheiros, bem como as dos associados, não

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

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

patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com personalidade

jurídica 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 3.471/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro

Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.472/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/6/2009 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 3.472/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar

Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Ipatinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os incisos II e III do art. 36

determinam, respectivamente, que seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não percebem remuneração; e que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, dotada de personalidade jurídica, preferencialmente vinculada à

Sociedade de São Vicente de Paulo e com atividades no Município de Ipatinga, ou a

entidade pública, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.472/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.473/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Projeto Assistencial Construindo o Amanhã - Pacoa -,

com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/6/2009 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 3.473/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Assistencial Construindo o Amanhã, com sede no Município de Betim.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art. 34 que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Municipal de

Assistência Social ou no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade

pública. No art. 37, o estatuto estabelece que as atividades dos seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,

gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.473/2009.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Chico

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2009

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 52/2009, de autoria do Tribunal de Contas, por

seu Presidente, encaminhado a esta Casa por meio do Ofício nº 28/2009, “institui o

Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 28/5/2009, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, para receber

parecer, nos termos do art. 192, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do disposto no art. 102, III,

“a”, do citado Diploma Regimental.

Fundamentação

A proposição em epígrafe institui o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas

do Estado para publicação e divulgação dos atos processuais e administrativos,

alterando, ainda, dispositivos da Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, para

adequá-la à nova versão eletrônica das publicações.

Cumpre, inicialmente, tecer algumas considerações acerca do papel da Corte de

Contas no nosso ordenamento jurídico.

O Tribunal de Contas, no sistema de freios e contrapesos, instituído pela

Constituição da República, é considerado uma ferramenta técnica, colocada à

disposição do Poder Legislativo bem como de toda a sociedade.

Com efeito, o alargamento das atividades governamentais acarretaram uma

mudança de paradigma no que toca ao controle a ser realizado pelo Poder

Legislativo, sendo necessária a criação de um órgão para fiscalizar as despesas e

apurar se os recursos financeiros foram gastos para o fim devidamente autorizado.

Vê-se que o Tribunal de Contas é órgão independente e autônomo,

constitucionalmente previsto, que exerce o controle externo e presta auxílio de

natureza técnica especializada ao Poder Legislativo e cujas decisões não gozam de

definitividade jurisdicional. Para tanto, pode a Corte de Contas organizar seus

serviços, sendo de sua competência privativa, por seu Presidente, a criação e a

extinção de cargo e função públicos e a fixação de vencimentos de seus membros e
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servidores, nos termos do art. 66, II, da Carta mineira.

A matéria de que trata o projeto se insere no âmbito da competência legislativa

estadual, por força do disposto no art. 75, “caput” e parágrafo único, combinado com

o art. 25, “caput” e § 1º, ambos da Constituição da República. No que concerne à

iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a Constituição mineira determina, no

“caput” do art. 65, que “a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer

membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao

Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça e aos

cidadãos, na forma e nos casos previstos no próprio texto constitucional. Ainda,

segundo o inciso IV do § 2º do mencionado dispositivo, considera-se lei

complementar, entre outras matérias, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1, indicando o órgão no qual a versão

impressa é publicada, com o fito de aprimorar a redação do projeto.

Conclusão

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

do Projeto de Lei Complementar nº 52/2009 com a Emenda nº 1, a seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O “Diário Oficial Eletrônico” substitui a versão impressa publicada

no órgão oficial dos Poderes do Estado e será veiculado, sem custos, no Portal do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no endereço eletrônico

www.tce.mg.gov.br.”.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Chico Uejo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Dalmo Ribeiro

Silva (abstenção).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.031/2008

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei nº 2.031/2008 altera dispositivo



____________________________________________________________________________
1287

da Lei nº 11.547, de 27/7/94, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos

estabelecimentos e nas condições que especifica.

A proposição foi apreciada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da

matéria.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito do projeto, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em 2008, iniciou-se uma campanha nacional visando à redução dos acidentes de

trânsito causados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Essa campanha, que contou

com forte apoio dos meios de comunicação, foi capitaneada pela edição da Medida

Provisória nº 415/2008, convertida na Lei Federal nº 11.705, de 19/6/2008, que altera

dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº 9.503, de 23/9/97 –,

com a finalidade de estabelecer alcoolemia zero e de impor penalidades mais severas

para o condutor que dirigir sob a influência do álcool. A Lei Federal nº 11.705 altera

também dispositivos da Lei Federal nº 9.294, de 15/7/96, que dispõe sobre as

restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,

medicamentos, terapias e defensivos agrícolas.

Deve-se frisar o pioneirismo do Estado de Minas Gerais, que editou, ainda em

1994, a Lei nº 11.547, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares e

restaurantes localizados nas rodovias estaduais; todavia, tal inovação tem

apresentado resultados discutíveis, principalmente em decorrência da ausência de

fiscalização por parte do poder público.

O tema foi amplamente discutido em reunião conjunta das Comissões de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais, no dia 6/5/2008. Na ocasião, parlamentares, representantes do Poder

Executivo e especialistas salientaram, além da necessidade de reforço da fiscalização

pelo Poder Executivo, a importância de se ampliarem as campanhas educativas

visando à conscientização quanto aos riscos de se dirigir alcoolizado.

O Projeto de Lei nº 2.031/2008 pretende aprimorar a legislação existente, proibindo,

além da venda, a posse e a exposição de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos
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comerciais lindeiros às rodovias estaduais.

O exame da matéria remete-nos aos números alarmantes da violência no trânsito

no Brasil. De acordo com o estudo “Trânsito no Brasil – Avanços e Desafios”,

elaborado pela Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP –, os acidentes

de trânsito no Brasil acarretam custos anuais de R$28.000.000.000,00. Ainda de

acordo com esse estudo, entre 2003 e 2006 o trânsito brasileiro causou a morte 34

mil pessoas, deixou 400 mil feridos e 100 mil pessoas com deficiências temporárias

ou permanentes. Dessa forma, a modificação pretendida pelo projeto em estudo se

justifica, pela necessidade de uma resposta enérgica do poder público à condução de

veículos por pessoas alcoolizadas, conduta já tipificada como crime pela legislação

penal brasileira.

Outrossim, julgamos necessário o aperfeiçoamento da legislação estadual, razão

pela qual apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, que incorpora a

possibilidade de o Estado elaborar convênios com os Municípios visando à

fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas nas rodovias estaduais e exclui a

incidência dessa proibição em áreas urbanas, nos termos delimitados na legislação

municipal. Busca-se, com isso, simetria entre as legislações estadual e federal, já que

a proibição da venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais vale apenas para as

áreas rurais, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Federal nº 11.705, de 2008.

Dessa forma, essas mudanças permitirão um reforço da fiscalização do

cumprimento da norma estadual, bem como uma uniformização de tratamento entre

as rodovias federais e estaduais localizadas em áreas urbanas.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.031/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, que proíbe a

venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas condições que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 1º – Ficam proibidas a venda, a posse e a exposição de bebidas alcoólicas em

bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados nas rodovias

estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.

§ 1º – O Estado poderá firmar convênios com os Municípios, a fim de que estes

também possam exercer a fiscalização e aplicar as penalidades de que trata esta lei.

§ 2º – O disposto no “caput” deste artigo não se aplica aos trechos das rodovias

estaduais localizados em área urbana, nos termos da legislação específica de cada

Município.”.

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Maria Tereza Lara, Presidente e relatora - João Leite - Pinduca Ferreira - Rômulo

Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.040/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 3.040/2009 dispõe

sobre o material didático-pedagógico de uso individual exigido dos alunos pelas

instituições do sistema de ensino do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à 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 o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo visa a proibir que as instituições do sistema estadual de

ensino exijam do aluno, na lista de materiais didático-pedagógicos de uso individual,

produtos de limpeza para utilização coletiva, material de higiene pessoal ou material

de expediente administrativo e dá outras providências.

Em princípio, colocamo-nos favoráveis ao Substitutivo nº 1, apresentado pela
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Comissão precedente. Na sua competência regimental, essa Comissão estudou

minuciosamente a matéria, apresentando modificações específicas para a legislação

pertinente, ora alterando a Lei nº 12.781, de 6/4/98, que proíbe a cobrança de taxa ou

contribuição pelas escolas estaduais públicas; ora modificando a Lei nº 16.669, de

8/1/2007, que estabelece normas para a adoção de material didático-escolar pelos

estabelecimentos de educação básica da rede particular.

No entanto, o próprio parecer daquela Comissão solicita uma acurada análise de

mérito quanto ao art. 2º do Substitutivo nº 1, que apresentou. De fato, apesar de

sermos favoráveis ao substitutivo, parece-nos que esse dispositivo não se justifica.

O art. 2º do Substitutivo nº 1 ao projeto de lei em epígrafe revigora o art. 7º da Lei

nº 16.669, de 8/1/2007, que proibia condicionar a participação do aluno nas

atividades escolares à aquisição ou à posse do material didático-escolar. Esse artigo

foi revogado pelo art. 4º da Lei nº 17.607, de 1º/7/2008.

Para melhor compreensão da proposição, é necessário definir material escolar e

material didático.

Por material escolar entende-se, convencionalmente, os instrumentos utilizados

pelos alunos para o cumprimento de determinadas tarefas, como caderno, cola,

caneta, papel, régua, etc. É chamado de didático todo o material que o professor

pode preparar para utilizar em aula, tais como apostilas, livros, “softwares”, sumários

de livros, trabalhos acadêmicos, apresentações, filmes, atividades, exercícios,

ilustrações, CDs e DVDs. O material utilizado na infraestrutura de funcionamento de

uma escola não é, portanto, material escolar, nem material didático.

Em sua publicação “História do Material Didático”, Vera Lúcia Menezes de Oliveira

e Paiva, professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas

Gerais, afirma que na Idade Média, apesar de o livro ser utilizado pelo aluno, era o

professor que o detinha nas mãos. O aluno copiava os textos e os comentários por

meio de ditado. A escolha do livro não estava associada a uma determinada teoria de

ensino, mas sim à disponibilidade do material. Dessa forma, era comum que na

mesma sala de aula os alunos possuíssem e utilizassem livros diferentes. Os

primeiros livros didáticos foram as gramáticas e o primeiro registro de propriedade do

livro por aluno data de 1578, quando o Cardeal Bellarmine lançou uma gramática de
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hebraico para que os alunos pudessem estudar sem a ajuda do professor.

Pode-se perceber, ao longo da história, a importância do material didático na

educação formal. Assim, não é compreensível que no processo de alfabetização de

uma criança seja desconsiderada a utilização sistemática de um lápis ou de um

caderno. Da mesma forma, é fundamental que os alunos dos ensinos fundamental e

médio disponham dos livros pertinentes às matérias a serem estudadas. Seja quanto

ao material escolar, seja quanto ao material didático, em ambos os casos é

imprescindível que o aluno os tenha em mãos para o melhor desenvolvimento das

aulas. A não utilização desse material escolar ou didático importará não apenas

prejuízo de aprendizagem do próprio aluno, mas também dos demais colegas,

causando dificuldades para o professor. Parece-nos, pois, ser de direito e definido por

contrato particular, que as escolas particulares impeçam o acesso à aula dos alunos

que não possuam o material necessário para o aprendizado.

Finalmente, gostaríamos de salientar que, ao pretendermos suprimir o art. 2º do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, mantemo-nos contrários às

instituições particulares de ensino que ainda pretendam exigir a compra, por parte

dos pais, de materiais de expediente e limpeza e de materiais escolares ou didáticos

em locais preestabelecidos, a denominada “venda casada”; e que não procedam à

devolução, ao fim do ano letivo, do material não utilizado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.040/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, que apresentamos, a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Deiró Marra, relator - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.300/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo alterar a destinação prevista para o imóvel doado ao Município de Ijaci nos

termos da Lei nº 11.620, de 4/10/1994.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/5/2009 e distribuída a esta

Comissão, a quem compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

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

Interno.

Em 19/5/2009, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão e à Prefeitura Municipal de Ijaci, a fim de que se

manifestassem sobre a alteração pretendida. Atendidas as solicitações, passamos à

análise da proposição.

Fundamentação

A Lei nº 11.620, de 4/10/94, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ijaci

um terreno de 15,5ha, situado na localidade de Lagoinha, nesse Município, para que,

de acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, nele se implantem distrito industrial e

horta comunitária e se construam casas populares.

Pretende o Projeto de Lei nº 3.300/2009 determinar que o imóvel doado a esse

Município nos termos da referida lei passe a destinar-se somente à construção de

casas populares, uma vez que o distrito industrial foi implantado em outro local.

O art. 2º do projeto de lei estabelece ainda que o imóvel reverterá ao patrimônio do

Estado se, no prazo de cinco anos contados da data da publicação da nova lei, não

lhe for dada a destinação prevista. Em vista disso, seu art. 4º revoga o art. 2º da Lei

nº 11.620, que contém a cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior.

Importa observar que o Prefeito Municipal de Ijaci, por meio do Ofício nº 120/2009,

de 28/5/2009, declarou seu interesse na alteração proposta.

Por seu turno, a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da

Nota Técnica nº 366/2009, manifestou-se favoravelmente à nova destinação do

imóvel, uma vez que foi mantida a finalidade pública e o benefício à comunidade

local.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância

obrigatória por parte da administração do Estado, pois no trato da coisa pública deve

preponderar o que é conveniente para a coletividade; por isso, como determina o art.
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18 da Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, nas

proposições em que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, tal

salvaguarda se consubstancia nas cláusulas de destinação e de reversão.

Como a modificação proposta está de acordo com a legislação vigente e atende ao

interesse público, não há óbice à tramitação do projeto nesta Casa.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, com a

finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.300/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 11.620, de 4 de outubro de

1994, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de

Ijaci.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O imóvel de que trata a Lei n° 11.620, de  4 de outubro de 1994, passa a

destinar-se à construção de casas populares.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da publicação desta lei, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 11.620,  de 1994.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Ademir Lucas - Sebastião Costa - Chico

Uejo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.441/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 370/2009, o Governador do Estado enviou a esta

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

Município de São João Evangelista o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/6/2009 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 3.441/2009 tem como finalidade conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São João Evangelista imóvel

com área de 2.000m², situado na Praça Santana, nº 29, Bairro Cruzeiro, nesse

Município, e registrado sob o nº 11.246, no Livro 3-F do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de São João Evangelista.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,

XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração pública, no seu art. 17, impõe, além da referida autorização, a

necessidade de existência de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa no parágrafo

único do art. 1º do projeto, pois o imóvel destina-se ao funcionamento da Escola

Municipal José Guimarães e dos Projetos Curumim e de Educação de Jovens e

Adultos. Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina

que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados

da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a finalidade

estipulada.

Ressalte-se que o Prefeito Municipal de São João Evangelista informou que, por

ocasião da municipalização da Escola Estadual José Guimarães, foi assinado um

Contrato de Cessão de Uso entre a municipalidade e o Estado para a utilização do

imóvel, em que, no parágrafo único da cláusula terceira, as partes se comprometem a

providenciar a doação do bem ao Município. Acrescenta que a transferência de

domínio é imprescindível para a modernização e ampliação da área construída, que,

atualmente, abriga os Projetos Curumim e de Educação de Jovens e Adultos, além da

Escola Municipal José Guimarães.
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Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, que altera a redação do “caput” do art. 1º, com a

finalidade de incluir dado cadastral do imóvel e de adequar seu texto à técnica

legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.441/2009 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João

Evangelista imóvel constituído de terreno com área de 2.000m² (dois mil metros

quadrados), situado na Praça Santana, nº 29, Bairro Cruzeiro, nesse Município,

registrado sob o nº 11.246, a fls. 134 do Livro 3-F, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de São João Evangelista.”.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Chico

Uejo.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 972/2007

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, dos Deputados Fahim Sawan e Eros Biondini, institui

procedimentos para a identificação do recém-nascido e de sua mãe nos hospitais e

nas maternidades do Estado.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 2, 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

O projeto de lei em análise visa instituir medidas de identificação de recém-nascidos

e suas mães nas maternidades e hospitais estabelecidos no Estado, com o fim de

aumentar a segurança nesses locais.
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Na maioria das maternidades brasileiras, a identificação é feita em uma ficha que

contém a impressão digital da mãe e da planta do pé do bebê. Mãe e filho recebem,

também, pulseiras de mesma numeração. Tal sistema, contudo, não impede

eventuais trocas ou subtrações de bebês.

Apesar de não haver dados estatísticos sobre as referidas trocas, essas são

relativamente comuns e geram sérios danos psicológicos às famílias e aos bebês ou

às crianças envolvidos. Há sofrimento tanto pelo tempo que os pais deixaram de

usufruir com seus filhos verdadeiros, como pela separação da criança que criaram,

tendo em vista os laços constituídos com ela. Outra consequência possível diz

respeito à relação conjugal, muitas vezes abalada pela desconfiança, já que não há

semelhança física entre o bebê e os pais.

Em virtude desses efeitos advindos da troca de bebês, não é raro as famílias

ingressarem em juízo contra os hospitais ou maternidades, pleiteando indenizações.

Ressalte-se que a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que contém o Estatuto da Criança

e Adolescente – ECA –, prevê, no art. 229, que constitui crime o fato de médico,

enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante deixar de

identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto.

Já a subtração de bebê provoca efeitos psicológicos ainda piores na família, e é

crime tipificado no Código Penal Brasileiro, no art. 249, como “subtração de

incapazes”. Tal crime está também previsto no ECA, no art. 237.

Feitas essas considerações, fica demonstrada a importância de medidas que

venham a contribuir para a segurança nas maternidades e nos hospitais do Estado,

de forma a evitar tanto trocas como subtrações de bebês.

Para melhorar a técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer a Emenda

nº 1, que altera a redação do art. 2º do vencido.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 972/2007 na

forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do vencido a seguinte redação:

“Art. 2º – Havendo falha no sistema de identificação e dúvida sobre a filiação, será
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realizado exame de DNA nas pessoas envolvidas.”.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Lafayette de Andrada.

PROJETO DE LEI N° 972/2007

(Redação do Vencido)

Institui procedimentos para identificação e segurança de recém-nascido nos

hospitais e maternidades estabelecidos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os hospitais e as maternidades estabelecidos no Estado de Minas Gerais

adotarão sistemas e mecanismos para a identificação do recém-nascido e de sua

mãe.

Art. 2º – Em hipótese de falha do procedimento de identificação e se não houver

outro meio mais econômico para a identificação do recém-nascido, realizar-se-á o

exame do DNA nas pessoas envolvidas na dúvida da filiação, colocando-se

imediatamente novo par de pulseiras na mãe e no recém-nascido.

Art. 3º – Os hospitais e maternidades do Estado controlarão rigorosamente o fluxo

de pessoas e de funcionários em suas dependências, bem como alertarão os pais do

recém-nascido e seus acompanhantes sobre as normas internas e os procedimentos

de segurança.

Art. 4º – Os hospitais e maternidades terão o prazo de dois anos, contados da data

da publicação desta lei, para adotar os procedimentos nela previstos.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.823 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.823/2007, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que

declara de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Silvianópolis, 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° 1.823/2007

Declara de utilidade pública a Associação São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Silvianópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Silvianópolis.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.009 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.009/2009, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação Amar e Renascer – Aamar –, com sede no

Município de Itamarandiba, 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° 3.009/2009

Declara de utilidade pública a Associação Amar e Renascer de Apoio a

Toxicômanos e Alcoólatras – Aamar –, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Amar e Renascer de

Apoio a Toxicômanos e Alcoólatras – Aamar –, com sede no Município de

Itamarandiba.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.121 /2009



____________________________________________________________________________
1299

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.121/2009, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,

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

Município de São Sebastião do Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.121/2009

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

Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Renascer para a Vida,

com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.244 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.244/2009, de autoria do Deput ado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública o Grupo Feliz Idade de Japaraíba, com sede nesse Município, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.244/2009

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Feliz Idade de Japaraíba, com sede
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no Município de Japaraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Feliz Idade de

Japaraíba, com sede no Município de Japaraíba.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.246 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.246/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a entidade Associação Pró-Saúde Mental de Formiga –

Aprosam –, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma

original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.246/2009

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Saúde Mental de Formiga - Aprosam -,

com sede no Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pró-Saúde Mental de

Formiga – Aprosam –, com sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.265 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.265/2009, de autoria do Deput ado Alberto Pinto Coelho, que

declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Amante
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Só, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga, 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° 3.265/2009

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Amante Só, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário do Amante Só, com sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.271 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.271/2009, de autoria da Deput ada Maria Lúcia Mendonça, que

declara de utilidade pública a Instituição Herman Douglas Gonçalves Peres Costa –

Amigos da Vida, com sede no Município de Machado, 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° 3.271/2009

Declara de utilidade pública a Instituição Hermann Douglas Gonçalves Peres Costa

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ins tituição Hermann Douglas

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

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rêmolo Aloise.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.279 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.279/2009, de autoria do Deput ado Deiró Marra, que declara

de utilidade pública o Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Unaí, 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° 3.279/2009

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

Vicente de Paulo, com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

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

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rêmolo Aloise.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.311 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.311/2009, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo, que

declara de utilidade pública a entidade Movimento Unificado Negro de Divinópolis –

Mundi –, com sede no Município de Divinópolis, 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° 3.311/2009

Declara de utilidade pública a entidade Movimento Unificado Negro de Divinópolis –

Mundi –, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento Unificado Negro

de Divinópolis – Mundi –, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 1º de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.328 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.328/2009, de autoria do Deput ado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de Serrania,

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° 3.328/2009

Declara de utilidade pública a entidade Lar São Vicente de Paulo, com sede no

Município de Serrania.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Serrania.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.
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Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rêmolo Aloise.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.331 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.331/2009, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que declara

de utilidade pública a Loja Maçônica Brasil Central n° 10, com sede no Município de

Araguari, 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° 3.331/2009

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Brasil Central n° 10, com sede no

Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica Brasil Central n° 10,

com sede no Município de Araguari.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Ademir Lucas, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Braulio Braz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.333 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.333/2009, de autoria do Deput ado Ruy Muniz, que declara de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Januária,

com sede no Município de Januária, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°

1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.333/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac - de Januária, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - de Januária, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rêmolo Aloise.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.340 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.340/2009, de autoria do Deput ado Elmiro Nascimento, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de

Necessidades Especiais de Lagamar - Upael -, com sede nesse Município, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.340/2009

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Portadores de

Necessidades Especiais de Lagamar - Upael -, com sede no Município de Lagamar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Portadores de Necessidades Especiais de Lagamar - Upael -, com sede no Município

de Lagamar.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rêmolo Aloise.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.341 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.341/2009, de autoria do Deput ado Eros Biondini, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Varjão de

Minas - Apae de Varjão de Minas, com sede nesse Município, 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° 3.341/2009

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

Apae - de Varjão de Minas, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Varjão de Minas, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 8 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Rêmolo Aloise.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/7/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra. Maria Alves

Gomes, ocorrido em 10/7/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Ademir José de

Amorim, ocorrido em 4/7/2009, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. Edson Baltázar

Vilela, ocorrido em 10/7/2009, em Passos. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Pedro Francisco dos

Santos, ocorrido em 13/7/2009, em São João do Paraíso. (- Ciente. Oficie-se.)



____________________________________________________________________________
1307

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem; chamada para

recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº

386/2009 (encaminhando o Projeto de Lei nº 3.538/2009), do Governador do Estado -

Ofício nº 29/2009, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e cartão - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.539 a

3.545/2009 - Requerimentos nºs 4.262 a 4.269/2009 - Requerimento da Comissão

Especial da Execução das Penas no Estado - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Irani Barbosa, Adalclever Lopes, Weliton Prado e Juarez Távora -

Questão 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 - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

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

- Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

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

Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
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Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Não há quórum para abrir a reunião. Não há 26

Deputados, há menos de 20 em Plenário.

O Sr. Presidente - Deputado Gilberto Abramo, a reunião foi aberta com o registro de

presença de 35 Deputados.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, quero saber, mediante o Regimento

Interno, se o que vale é o que está em Plenário ou no livro e se o Deputado que

passar pelo canto é contado como presença. Solicito explicações.

O Sr. Presidente - Informamos ao Deputado Gilberto Abramo que a Presidência

abriu a reunião por haver 35 Deputados já registrados em lista.

O Deputado Gilberto Abramo - Aqui não há esse número de Deputados presentes,

a não ser que eu esteja cego. Basta fazermos a contagem e verificarmos se estão

presentes 35 Deputados. Não há lógica, por isso solicito recomposição de quórum.

Do contrário, peço a V. Exa. que encerre esta reunião, por não ter havido quórum

para sua abertura.

O Sr. Presidente - A Presidência fará, logo após a leitura da ata, a recomposição de

quórum.

O Deputado Gilberto Abramo - Depois não, antes, Sr. Presidente, pois não havia

quórum nem para abrir esta reunião.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Portanto, há quórum
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para a continuação dos trabalhos.

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 386/2009*

Belo Horizonte, 14 de julho 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 Agmar Gomes do Couto, de ensinos fundamental e médio na modalidade de

educação de jovens e adultos - EJA, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio - EJA, no Município de Pará de Minas.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar homenagem à memória de Agmar

Gomes do Couto, que desempenhou um papel muito importante na área da educação

no Município, pois, de origem pobre, com bastante dificuldade graduou-se em

História, atuou em várias escolas da rede pública, destacando-se como professor

entusiasta, criativo, dinâmico e compromissado com a sua missão de educador,

conseguindo transferir a todos os que o cercavam valores como respeito,

responsabilidade, generosidade, solidariedade e ética, sendo profissional muito

querido na região.

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
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Agmar Gomes do Couto, de ensinos fundamental e médio na modalidade de

educação de jovens e adultos - EJA -, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e

Médio - EJA -, localizada na Penitenciária Doutor Pio Canedo/PDPC, situada na

Estrada dos Costas, s/nº, no Município de Pará de Minas.

Agmar Gomes do Couto era o nono filho de uma família numerosa e de poucos

recursos financeiros, cujos pais tiveram que trabalhar muito para criar os filhos, mas o

fizeram sempre com muito amor e deram a eles o mais importante: uma boa

educação, baseada em valores como respeito, responsabilidade, generosidade,

solidariedade e ética.

A sua vida foi norteada por esses princípios, os quais despertaram-lhe o desejo de

ingressar na área da educação. Foi aluno exemplar e, apesar das dificuldades,

graduou-se em História, atuando em várias escolas da rede pública nas quais se

destacou como professor entusiasta, criativo, dinâmico e compromissado com a sua

missão de educar, sendo muito querido pelos alunos, colegas, funcionários e direção

das escolas onde atuou.

Agmar gostava muito de aproveitar tudo de bom que a vida oferece: viagem, festas,

músicas, sempre em companhia dos amigos. Em um desses passeios, quando curtia

o domingo de 26 de outubro de 2008, ao sair de um clube, foi atropelado por um

motorista que dirigia em alta velocidade provocando-lhe vários ferimentos e, como

consequência, a sua morte. Essa tragédia deixou um grande vazio em sua família,

seus amigos e nas escolas às quais ele tanto se dedicou.

Por ter sido profissional querido e respeitado, nada mais justo do que homenageá-

lo, dando o seu nome a essa escola.

O homenageado nasceu no dia 27/4/1970 e faleceu no dia 26/10/2008.

Cumpre ressaltar que, no Município de Pará de Minas, não existem

estabelecimento, instituição nem 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.
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Belo Horizonte, 30 de junho de 2009.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.538/2009

Dá a denominação de Escola Estadual Agmar Gomes do Couto, de ensinos

fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA -, à

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA -, no Município de Pará de

Minas.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Agmar Gomes do Couto, de ensinos

fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA -, a

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA -, localizada na Penitenciária

Doutor Pio Canedo - PDPC -, situada na Estrada dos Costas, s/nº, no Município de

Pará de Minas.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 29/2009*

Belo Horizonte, 6 de julho de 2009.

Senhor Presidente,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, na Sessão Plenária Extraordinária

realizada em 25 de junho de 2009, conforme ata publicada no Minas Gerais do dia

1º/07/2009, este eg. Tribunal apreciou o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais,

exercício de 2008, emitindo o parecer prévio pela aprovação das contas, por

unanimidade, nos termos do art. 240, I, do Regimento Interno e dos votos da

Conselheira Relatora e do Conselheiro Revisor, com recomendações e

determinações.

Comunico, outrossim, que cópias das notas taquigráficas, do relatório da unidade

técnica, bem como dos pareceres da Auditoria e do Ministério Público serão enviadas

posteriormente, nos termos do art. 234, parágrafo único, I.

Valho-me da oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência a expressão de
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elevado apreço.

Wanderley Ávila, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais.”

(- Anexe-se à Mensagem nº 350/2009.)

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra.Maria Paula Dallari Bucci, Secretária de Educação Superior do Ministério da

Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.737/2009, da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.933/2009 , da Comissão Extraordinária

para o Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional.

Do Sr.Cleonilson Nicácio Silva, Presidente da Infraero (3), prestando informações

relativas aos Requerimentos n°s 3.333, 3.334, 3.336 , 3.344 e 3.346/2009, da

Comissão Especial dos Aeroportos .

Do Sr. Luís André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de

Pessoas da Agência Nacional de Águas, comunicando a celebração do convênio que

menciona, entre essa Agência, o Igam, o Estado e o Instituto Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo. (- 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. Joaquim Alves de Andrade, Coordenador do Projeto Novos Rumos na

Execução Penal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.000/2009 ,

do Deputado Weliton Prado .

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.836/2009  , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes (2), prestando informações relativas

aos Requerimentos n°s 3.960 e 3.961/2009 , do Deput ado Weliton Prado.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, comunicando a

impossibilidade de seu comparecimento à audiência pública da Comissão de Meio
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Ambiente realizada em Pará de Minas e informando o nome de seus representantes

no evento. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 2.771/2008, em atenção a pedido da Comissão de Meio

Ambiente. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.771/2008 .)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde e Gestor do SUS-MG, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.462/2008, em atenção a pedido da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.462/2008.)

Do Sr. Paulo Eduardo Rocha Brant, Secretário de Cultura, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 851/2007, em atenção a pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 851/2007.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 3.439 e 3.367/2009. (- Anexem-se aos respectivos

projetos.)

Do Sr. José Rogério Moreira Santana, Presidente da Câmara Municipal de Mauá

(SP), encaminhando cópia de moção do Vereador Manoel Lopes, aprovada por essa

Casa, em que é formulado apelo aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara

dos Deputados com vistas à legalização das casas de bingo. (- À Comissão do

Trabalho.)

Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Instituto Mineiro de

Gestão das Águas - Igam -, prestando informações relativas ao Requerimento n°

3.814/2009, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.991/2 009, da Comissão de

Transporte, e 3.530/2009, do Deputado Juninho Araújo.

Do Sr. José Silva Soares, Presidente da Emater-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.866/2009, da Comissã o de Participação Popular.

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

relativas ao Requerimento n° 3.637/2009, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.853/2 009, da Comissão de
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Participação Popular, e 3.884/2009, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e

Emprego, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.942/2008, da

Comissão do Trabalho.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.017/2 009, da Comissão de Direitos

Humanos, 3.962/2009, do Deputado Weliton Prado, e 3.608/2009, do Deputado

Neider Moreira.

Do Sr. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.916/2009, da Comissão de

Segurança Pública.

Da Sra. Marilena Chaves, Subsecretária de Indústria, Comércio e Serviços,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.631/2009, da Comissão de

Participação Popular.

Da Sra. Luciana Marques Coutinho, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional

do Trabalho da 3ª Região (substituta), prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.932/2009, da Comissão Extraordiná ria para o Enfrentamento da

Crise Econômico-Financeira Internacional.

Do Sr. Cláudio de Souza, Corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado

de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de

Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº 1.409/2009/SGM.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (2), informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Joaquim Carlos Salgado, Diretor da Faculdade de Direito da UFMG,

indicando representantes dessa instituição para os debates comemorativos dos 20

anos da Constituição mineira.

Do Sr. Marcos José Mendes de Carvalho, Chefe de Gabinete da Secretaria

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.767/2009, do Deputado Célio Morei ra.
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Do Sr. Marx Fernandes dos Santos (2), Gerente Regional de Negócios da CEF,

informando a liberação de recursos financeiros do orçamento geral da União e do

FGTS referentes às parcelas dos contratos que menciona. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Milton Sabino, Delegado de Polícia, justificando seu não comparecimento em

reunião de audiência pública e pedindo desculpas por essa ausência. (- À Comissão

de Direitos Humanos.)

Do Sr. Murilo Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação Institucional e

Gestão de Vagas da Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de

Estado de Defesa Social, prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.028/2009 , da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

de Minas Gerais (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n°

3.992/2009, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Tadeu Barreto Guimarães, Coordenador Executivo do Programa Estado para

Resultados, encaminhando exemplar do “Caderno de Indicadores 2009 - Indicadores

da Gestão por Resultados do Governo do Estado de Minas Gerais”. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Do Sr. Sérgio Henrique Carrato, prestando informações relativas ao requerimento

da Deputada Gláucia Brandão encaminhado por meio do Ofício nº 1.404/2009/SGM,

de 18/7/2009.

CARTÃO

Da Sra. Claudia Lyra Nascimento, Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.489/2009, do Deputado

Braulio Braz.

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:
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PROJETO DE LEI Nº 3.539/2009

Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora do Bom

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Nossa Senhora

do Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2009.

Cecília Ferramenta

Justificação: A Corporação Musical Nossa Senhora do Bom Despacho é associação

sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria e prazo de duração

indeterminado. A instituição tem por finalidade promover atividades socioculturais

para a comunidade, visando a difundir a música, transformando-a em centro de

integração e desenvolvimento comunitário. Para tanto, promove e executa projetos,

programas e promoções de ação, como colônia de férias, atividades culturais e

sociais. Diante do exposto, julgamos mais que procedente que receba o título de

utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.540/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que específica ao Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Belo

Horizonte o imóvel com área 36.082,50m² (trinta e seis mil e oitenta e dois vírgula

cinquenta metros quatrados), situado naquele Município, registrado sob o nº 9.292,

no Livro nº 2 do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo

Horizonte.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo destina-se a

instalação da Gerência de Manutenção da Secretaria de Administração Regional
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Municipal Barreiro.

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

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2009.

Célio Moreira

Justificação: Administrar com transparência e eficiência é o grande desafio da 3ª

maior capital do Brasil. Por isso, Belo Horizonte foi dividida em nove grandes regiões

administrativas para descentralizar vários serviços prestados pela Prefeitura de Belo

Horizonte e facilitar a vida dos moradores de cada região.

Cada uma das secretarias de administração regional funcionam como mini-

prefeituras e estão subdivididas em duas grandes áreas: social e urbana.

A Gerência de Manutenção da Secretaria de Administração Regional Municipal

Barreiro é responsável por planejar, implementar e fiscalizar a execução dos serviços

e obras de manutenção de vias, infraestrutura urbana e edificações públicas, como

escolas e centros de saúde, além da preservação e conservação das áreas verdes

localizadas na região. Outra importante atribuição dessa Gerência é o monitoramento

das áreas de risco, o acompanhamento de obras emergenciais nessas áreas e

plantões em época de chuva. Logo, não restam dúvidas da importância dessa

Gerência para a região do Barreiro.

A proposição tem por objetivo conferir autorização legislativa para que o Poder

Executivo possa fazer reverter ao Município de Belo Horizonte, imóvel situado na

Comarca de Belo Horizonte constituído de uma área de terras com 36.082,50m²

localizado no Bairro Milionários-Barreiro de Cima.

É importante ressaltar que o projeto está de acordo com a regra estabelecida no art.

18 da Constituição Estadual que exige autorização legislativa para alienação de

imóvel do Estado. Também está em conformidade com o disposto na Lei Federal nº

8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui

normas para licitações e contratos da administração pública, que impõe, no art. 17,

além da referida autorização, a necessidade de existência de interesse público

devidamente justificado.

Tal exigência está plenamente atendida no parágrafo único do art. 1º do projeto,

que destina o imóvel a ser doado à instalação da Gerência de Manutenção da
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Secretaria de Administração Regional Municipal Barreiro.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.541/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São José, com

sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

José, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2009.

Djalma Diniz

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro São José, com sede na Av. São

João, nº 551, Município de Timóteo, é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, que não remunera os membros de sua administração sob nenhum pretexto

e reverte a totalidade das receitas e rendas apuradas à consecução de suas

finalidades estatutárias. Tem por objetivo promover a integração e o bem-estar dos

seus associados e assistidos, através do desenvolvimento de ações nas áreas de

assistência social, saúde, esportes e capacitação profissional.

A instituição preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Assim, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.542/2009

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

utilidade pública das unidades da maçonaria localizadas em Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

suas obras e a utilidade pública das unidades da maçonaria localizadas em Minas
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Gerais.

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

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

12.972, de 27 de julho de 1998.

§ 2º - O reconhecimento de que trata o “caput” deste artigo é extensivo às

associações constituídas em Minas Gerais que se dedicam à assistência dos

desvalidos, cujas declarações de utilidade pública seguirão o disposto no § 1º.

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

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2009.

Doutor Viana

Justificação: A maçonaria é uma associação de carácter universal, cujos membros

cultivam a filantropia, a justiça social, o aclassismo, a humanidade, os princípios da

liberdade, da democracia e da igualdade, o aperfeiçoamento intelectual e a

fraternidade. É assim uma associação iniciática, filosófica, filantrópica e educativa. Os

maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas,

ateliês ou, como são mais conhecidas e corretamente designadas, lojas, "todas iguais

em direitos e honras, e independentes entre si".

A origem da maçonaria brasileira remonta ao princípio do século XIX, sendo a

primeira loja fundada em 1802 pelo botânico Manoel Arruda Câmara, com o nome de

Areópago de Itambé.

Assim, diante de todo o exposto, contamos, uma vez mais, com o indispensável

apoio de nossos nobres pares à aprovação do importante reconhecimento das

maçonarias mineira e brasileira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.543/2009

Declara de utilidade pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

Monsenhor Antônio Gomes Soares - Oscip Monsa -, com sede no Município de

Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização da Sociedade Civil de
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Interesse Público Monsenhor Antônio Gomes Soares - Oscip Monsa -, com sede no

Município de Almenara.

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

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O trabalho realizado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público Monsenhor Antônio Gomes Soares - Oscip Monsa - consiste de atividades

relacionadas ao artesanato, cultura regional e meio ambiente e é de suma

importância para a população de Almenara e do Vale do Jequitinhonha, pois atende

às demandas de uma das regiões mais carentes do Estado.

É uma entidade com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e

de duração indeterminada e tem como um dos objetivos principais zelar pelos

menores infratores em parceria com o Juizado da Infância e da Adolescência, visando

reintegrá-los na sociedade e prepará-los para o mercado de trabalho.

Conforme documentação apresentada, comprova-se que os membros de sua

diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem nenhum tipo de

remuneração pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, com vistas principalmente à ampliação do atendimento aos

associados e à comunidade em geral.

Pelo exposto, 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 3.544/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Resende Costa 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 Resende Costa

imóvel com área de 3.000m² (três mil metros quadrados), situado na Praça Marcos
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dos Reis, Centro, nesse Município, registrado, sob o número 4.483, à fl. 258 do Livro

3-B do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Resende Costa.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se à

construção de uma policlínica.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei foi doado ao Estado pelo

Município de Resende Costa no ano de 1969, para construção de uma escola

estadual, a qual não ocorreu. Mais tarde, o Município instalou em parte do terreno um

posto de saúde.

O Município pleiteia a transferência do imóvel ao seu patrimônio, para construir uma

policlínica, com recursos disponibilizados pelo Governo Federal, a qual trará enormes

benefícios para a população local.

Por tais motivos, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.545/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Riacho e Jardim Vera

Cruz - Acrijavec -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Jardim Vera Cruz - Acrijavec -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 15 de julho de 2009.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Comunitária do Riacho e Jardim Vera Cruz - Acrijavec -,
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com sede no Município de Contagem, foi fundada em 3/12/84 e é uma entidade com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com prazo de duração

indeterminado.

Essa Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais. São seus objetivos promover o

esporte, o lazer e a cultura entre os moradores dos Bairros Riacho das Pedras e

Jardim Vera Cruz e associados visando a harmonização dessas pessoas. Além disso,

promove encontros com os moradores da comunidade para discutir problemas

comuns nos bairros, buscando meios para resolvê-los.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de grande

importância para a Associação, pois, com essa documentação, poderá firmar

parcerias com órgãos públicos estaduais, ampliando dessa maneira seu trabalho e

contribuindo assim com o Estado no seu dever de proporcionar vida digna a todos os

cidadãos.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.262/2009, do Deputado Antônio Júlio, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Três Pontas pelo fato de esse Município ter-se

colocado entre os 30 melhores do País no que se refere a responsabilidade fiscal e

social. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Wander Borges. Anexe-se ao Requerimento nº 4.237/2009, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.)

Nº 4.263/2009, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. José Ataíde Lacerda por ter sido agraciado com a

Medalha do Mérito Desportivo, conferida pelo governo estadual. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 4.264/2009, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o maestro Nivaldo de Oliveira Santiago por seu 80º

aniversário. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº 4.265/2009, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a União Ruralista Rio Doce - URRD - pelos 40 anos da

Exposição Agropecuária de Governador Valadares - Expoagro. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº 4.266/2009, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Liga Municipal de Desportos de Sabará por seus 67 anos

de fundação.

Nº 4.267/2009, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Universidade Federal de Viçosa por seus 40 anos de

federalização. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 4.268/2009, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Cadetes do Curso de Formação em Ciências Militares -

Defesa Social, da Academia de Polícia Militar do Estado. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.269/2009, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de providências para que se realize com urgência a

cirurgia de que necessita o paciente Edenilson Assis Ribeiro, vítima de trauma em

ação que envolveu um policial militar. (- À Comissão de Saúde.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão Especial da Execução

das Penas no Estado, cujo teor foi publicado na edição anterior.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar

queria parabenizar o Deputado Sebastião Helvécio, eleito Conselheiro do Tribunal de

Contas, numa festa democrática. Mas toda história tem um bastidor. Ontem fui

cobrado neste Plenário e gostaria que ele estivesse presente para confirmar ou

desmentir o que vou falar. Trata-se do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Deputado

Dalmo Ribeiro Silva chamou a atenção deste Deputado, dizendo que eu havia tirado

seus votos.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva participou de reuniões quando o Governador

determinou ao Líder do Governo que não disputasse a vaga de Conselheiro. Fui
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convidado, juntamente com ele, pelo Deputado Mauri Torres, pelo Deputado Alberto

Pinto Coelho, juntamente também com meu afilhado político, Deputado Dinis

Pinheiro, na presença do Deputado Rêmolo Aloise e do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, a conseguir alguém para disputar a vaga no Tribunal de Contas, porque o Tião

não poderia ser eleito para a vaga no Tribunal.

Sou suplente. Tenho que fazer o que o governo me manda fazer ou o que os

representantes do governo nesta Casa me mandam fazer. Qual era a missão? O

Deputado Irani Barbosa ter de 25 a 27 votos no 1º turno e o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva ter de 27 a 30 votos no 2º turno. Conclusão: o Deputado Sebastião Helvécio não

conseguiria ir para o 2º turno. Com isso, o PSDB teria o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva no Tribunal de Contas.

Aprendi com meu pai que homem tem que ter honra. Se eu firmar o compromisso

com algum de vocês de ir a pé daqui a Manaus, se alguma pessoa com quem firmei o

compromisso de ir junto morrer no meio do caminho, vou arrastá-la até lá. Meu

compromisso vale até na morte. Há homens que não honram compromisso, mas

aprendi a honrar.

Fizemos o seguinte: missão minha e do Deputado Rêmolo Aloise, auxiliados por

alguns companheiros da Casa: manter o Deputado Irani Barbosa com 25, 26 votos

para disputar o 1º turno. Missão do Deputado Mauri Torres, do Deputado Alberto

Pinto Coelho, do Deputado Dinis Pinheiro e de outros, mas esses foram os que se

sentaram à mesa: dar de 27 a 30 votos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Da

coligação PP-PTB-PSDB-DEM, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva sabe que eu tive

apenas 5 votos. Sobraram então, da coligação, 25 votos. Com os 5 votos que o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva teve, chega-se a 30 votos. Conclusão, Deputado

Sebastião Helvécio: V. Exa. hoje não estaria nomeado Conselheiro do Tribunal de

Contas.

Na hora da eleição, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva deu chilique aqui, não entendo

por quê. “Vocês tiraram meus votos. Isso não estava combinado!”. Da minha parte,

cumpri o que combinei, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e continuo chamando V. Exa.

aqui para confirmar ou desmentir o que estou falando.

O acordo, da minha parte, foi cumprido. Tudo o que me pedem e de que aceito
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participar cumpro. Tenho honra. Aprendi isso quando criança. Há homens que

aprendem a não ter honra. Fingem ter, mas não têm. Cumpri. Não cumpriram com o

senhor, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Foram os Deputados Alberto Pinto Coelho,

Mauri Torres que o chamaram para essa missão, e o Deputado Dinis Pinheiro

participou com os dois dessa empreitada.

Fizemos isso. Não tive votos dentro do PSDB nem mesmo do meu afilhado,

Deputado Dinis Pinheiro, que não pôde votar em mim por não poder honrar

compromisso, por ter maiores compromissos com o governo.

Então, só queria trazer esse esclarecimento a todos, porque isso foi um jogo

combinado. Não errei no que me competia. Não creditem a mim qualquer desavença.

Deputado Sebastião Helvécio, a história real é essa.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - A história de V. Exa. é bonita. Um homem

público que peregrina pela vida pública por 30 anos é merecedor do nosso respeito e

da nossa consideração.

O Deputado Irani Barbosa* - Obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - V. Exa. me citar como afilhado político me

é caro, naturalmente deve ser pelo apreço que V. Exa. sempre teve pela família

Pinheiro, sobretudo pelo meu querido amigo e irmão Toninho Pinheiro, mas minha

família tem apreço ímpar por V. Exa. também.

O Deputado Irani Barbosa* - Primeiramente, V. Exa. é meu afilhado de casamento.

Em segundo lugar, é afilhado político, sim.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Mas vamos ser claros. Retratar, externar

a realidade é algo que trago do meu berço. Sou homem. V. Exa. teve oportunidade de

conhecer o meu saudoso pai e conhece a minha mãe. Gostaria que V. Exa.

declinasse a data, o dia em que estive com V. Exa., com o Deputado Rêmolo Aloise,

com o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho e com o Deputado Mauri Torres

para avocar V. Exa. ou o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para ser candidato. Gostaria

que V. Exa. me refrescasse a memória. Tenho apreço por V. Exa., pelos Deputados

Dalmo, Sebastião Helvécio e por todos os que aqui se encontram.

O Deputado Irani Barbosa* - Acalmou-se, Deputado?

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Não é questão de me acalmar. Tenho
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compromisso com a verdade.

O Deputado Irani Barbosa - Acalmou-se, Deputado?

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Tenho compromisso com a verdade.

Jamais participei de reunião desse tipo.

O Deputado Irani Barbosa* - O Deputado Rêmolo Aloise está vivo, assim como o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Deputado Mauri Torres está nesta Casa, assim

como o Deputado Alberto Pinto Coelho está aqui. V. Exa. participou não foi de uma,

nem de duas, nem de três, mas, sim, de mais de cinco reuniões que tivemos.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Jamais fiz algum chamamento de reunião

para V. Exa. ser candidato.

O Deputado Irani Barbosa* - Participou de mais de cinco reuniões.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Jamais fiz algum chamamento ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva para ser candidato. Seja claro.

O Deputado Irani Barbosa* - Deputado Dinis Pinheiro, V. Exa. pode tentar tudo,

mas participamos de mais de cinco reuniões de que V. Exa. também participou. E

sabia muito bem qual era a sua missão: arrumar votos para o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Irani, chamar e convidar para

ser candidato é uma coisa, participar de reuniões com V. Exa. e com tantos outros

Deputados, participei inúmeras vezes. Não só com V. Exa., mas também com os

Deputados Rêmolo Aloise e Alberto Pinto Coelho. Com o Deputado Mauri Torres, não

me lembro.

O Deputado Irani Barbosa* - Deputado Dinis Pinheiro...

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Agora, jamais o Deputado Dinis Pinheiro

participou de qualquer reunião que tivesse por objetivo chamar V. Exa. ou o Deputado

Dalmo, por quem tenho um carinho extraordinário, para ser candidato. Portanto,

reitero, não deturpe as questões. Jamais convidei quem quer que seja. Até não

deveria estar aqui para fazer esse esclarecimento, mas a minha vida, a minha história

sempre foi de enfrentamento. V. Exa. sabe muito bem disso.

O Deputado Irani Barbosa* - V. Exa. vai acabar com o meu tempo nesse aparte.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Acho até que, ao fazer isso, estou
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fazendo uma homenagem a V. Exa., à sua história. Talvez fosse até mais prudente

politicamente me aquietar e me silenciar. Mas V. Exa. conhece a minha criação, sabe

de onde vim, sabe da minha família, dos obstáculos, sabe de tudo. Então, essa é

minha vida. Uma vida pública clara e transparente. É importante que eu esclareça às

Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que em momento algum chamei quem quer

que seja para ser candidato, até porque não tenho essa capacidade, esse prestígio.

Isso não me compete. Sou um modesto e singelo empregado da população mineira.

O Deputado Irani Barbosa* - Entendo tudo isso que V. Exa. falou, Deputado, mas V.

Exa. não conseguiu cumprir os seus compromissos: honrar os votos para o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Esse era o nosso trato - meu, do Deputado Rêmolo Aloise, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do Deputado Mauri Torres, do Deputado Alberto Pinto

Coelho e de V. Exa. Aliás, encontramo-nos diversas vezes no gabinete do Deputado

Rêmolo Aloise para tratar desse assunto, quando eu ainda queria convencer V. Exa.

de que, como meu afilhado político e de casamento, deveria dirigir seus votos para

mim, mas V. Exa. declinou dizendo que tinha compromisso de passá-los ao Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Se V. Exa. quiser desmentir o que disse, pode fazê-lo quando

quiser, mas aprendi em minha vida o seguinte: a política não me tira a honra. Se V.

Exa. não pôde cumprir seus compromissos, isso não é um problema meu. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

quero iniciar meu pronunciamento sendo solidário com os servidores administrativos

da Polícia Civil, de que aprendi não só a gostar. Fui acolhido lá. Era o único

funcionário de cargo em comissão que compunha a Secretaria no governo Itamar

Franco. Todos ali eram funcionários públicos concursados e lá me receberam com

todo carinho e dignidade. Até hoje me considero um político da Polícia Civil e

conheço a luta desses servidores administrativos, que recebem uma miséria. É

absurda sua carga de trabalho e a forma como são tratados. O governo precisa

resolver isso logo. Se hoje lá existem quase 70 mil ou 80 mil processos sem mandado

de prisão, lembro que houve uma investigação, um trabalho de toda a Polícia Civil,
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cujo pessoal é integrado por Delegados, Detetives e funcionários administrativos - os

grandes trabalhadores, os que ajudam a compor o trabalho de toda a Justiça, de toda

a Polícia Judiciária. Para chegar ao fim de um inquérito e enviá-lo à Justiça, os

funcionários administrativos da Polícia Civil trabalham diuturnamente.

Querido Líder Deputado Gilberto Abramo, quero pedir a V. Exa. que a Bancada do

PMDB faça uma reunião com todos esses servidores administrativos e reitere seu

apoio em favor do projeto deles. Tenho a Polícia Civil e seus servidores

administrativos como a minha família. Sou de lá. Estou Deputado, mas sou da Polícia

Civil. Essa é minha bandeira, essa é minha família, e aqui, no Parlamento, me

considero um homem da Polícia Civil. Muito obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado Adalclever Lopes, não é

necessário marcarmos uma reunião com os servidores, pois já estamos empenhados

em abraçar a causa. Podem ter certeza de que o PMDB está com vocês.

O Deputado Adalclever Lopes* - Obrigado, Líder. Queria aqui reafirmar nosso

compromisso com os servidores administrativos da Polícia Civil. A Bancada do

PMDB, como disse o nosso Líder, apoia essa luta.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte)* - Sr. Presidente, Deputado Adalclever

Lopes, quando vejo o pessoal da Polícia Civil aqui, reclamando, creio que é com

razão. E vou dizer o que disse ao Chefe da Polícia Civil na semana passada, numa

audiência que tivemos: estão acabando com a Polícia civil, a começar pelos

funcionários que ganham R$380,00. Só o comando da Polícia Civil é que não viu isso

ainda. Há um desmanche da Polícia Civil, com os baixos salários de todos os

funcionários, que deram origem a essa reivindicação que já não é de agora. Este ano

eles se encontram aqui quase que diariamente, reivindicando pelo menos o salário

mínimo, que não vale nada, mas eles teriam um aumento dentro da faixa de

R$380,00, que corresponde àquilo que eles ganham hoje.

Mas me preocupo, Deputado Adalclever Lopes. Até disse ao Chefe da Polícia Civil

que, quando fui Presidente desta Casa, a coisa que eu mais quis foi trazer a Polícia

Civil para dentro da Assembleia Legislativa, com um representante, como têm a PM,

o Corpo de Bombeiros, para eles terem representação mais efetiva. Não

conseguimos. Não sei quem impede isso. Quando estávamos debatendo o assunto,
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assustou-me saber que a Polícia civil está saindo de todas as cidades com menos de

9 mil habitantes. Isso é sério, e a Assembleia tem de se manifestar. Hoje não há mais

nenhum efetivo de segurança pública sob responsabilidade da Polícia Civil nas

cidades que não sejam sede de comarca. O Delegado vai lá de vez em quando, uma

ou duas vezes por semana, e faz o que der para fazer. Há lugares que não oferecem

estrutura para se trabalhar.

Então, quando se discute a questão do salário, vem esse sentimento, como esse

com que estamos aqui hoje, e creio que a Bancada do PMDB pode levantar essa

bandeira, que é a preocupação com o desmanche da Polícia Civil. O Chefe disse:

“Mas nós não temos gente”. Pode não haver Delegados para todas as cidades de

Minas Gerais que tenham mais de 5 mil ou 7 mil habitantes, mas esse não é o caso,

porque há muitas cidades próximas, e a cidade maior pode ajudar. Mas há cidades

onde não há o que fazer. Agora, a Polícia Civil está saindo dos Municípios devido a

uma norma interna da Casa que às vezes me assusta muito. Aí entra a questão de o

funcionário administrativo continuar ganhando R$380,00. E para ganhar um pouco

mais, R$450,00, R$500,00, inventam o desempenho, uma sigla que não se sabe o

que é. Com isso, os rendimentos aumentam R$50,00, R$60,00, para enganar. Mas o

que eles querem é a definição do salário. Qual é o salário do setor administrativo da

Polícia Civil?

Deputado Adalclever Lopes, v. Exa. teve uma experiência na Polícia Civil, e

vitoriosa. Essa questão da Polícia Civil merece, por parte da Assembleia, uma

discussão maior. Não tem justificativa o governo do Estado tirar a Polícia Civil das

cidades que não são sede de comarca. Isso é grave, é sério. A presença da Polícia

Civil dá uma sensação de segurança, pelo menos. Sem ela, fica tudo nas mãos da

Polícia Militar. Até acho que há um trabalho da Polícia Militar de absorver o trabalho

da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Portanto, creio que temos de levantar essa

questão. Quando falaram da unificação da polícia, das ações, na verdade, é só no

papel, é só para discurso externo; dentro das corporações há problemas.

Portanto, Deputado Adalclever Lopes, creio que o Deputado Gilberto Abramo pode

assumir esse papel em nome da nossa bancada. Que realizemos uma discussão com

o governo, até para proteger esses nossos companheiros e amigos que aqui estão.
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São pessoas que estão há muito tempo na Polícia Civil e que merecem respeito do

Estado de Minas Gerais, e nós também podemos dar-lhes respeito trazendo para

dentro desta Casa a discussão sobre os salários hoje pagos aos funcionários

administrativos da Polícia Civil. Podiam eles estar fazendo esse trabalho na maioria

das cidades pequenas. Eu disse ao Chefe da Polícia Civil: você não tem Delegado?

Mande um Detetive com a função de subinspetor, ou que seja inspetor, mas que ele

exerça o papel em nome da Polícia Civil para valorizá-la.

Presidente Deputado Doutor Viana, estamos aqui começando a fazer essa

denúncia e vamos fazê-la no decorrer do ano. Estão acabando com a Polícia Civil. E

nos jornais está estampado: “Violência em Minas Gerais está decaindo”. Só se for na

casa do Governador. Lá não deve haver violência, em virtude do aparato que ele tem

de segurança. A insegurança que vivemos nas ruas hoje, a insegurança que o povo

vive em todos os lugares, na zona rural, nas pequenas cidades, é patente.

Vêm dizer que a violência está diminuindo? Estão querendo dizer que são os

homicídios, os latrocínios. Isso realmente é sazonal: em uma hora aumenta, em outra

diminui. Mas sabe por que estou falando muito no seu horário, Deputado Adalclever

Lopes? Porque observei o seguinte: se formos à Polícia Civil hoje, o Delegado estará

lá preenchendo um monte de papéis. São relatórios para todas as situações: quanto

foi a energia elétrica, quanto gastou de ponte, quem entrou lá, quem saiu, quem foi de

sapato preto, quem foi de sapato branco, quem estava com o cabelo penteado, quem

estava malvestido. É relatório todo dia. Mas pergunto: para quê? Isso dará segurança

à população? O governo inventou hoje essa papelada; é relatório para tudo. Então,

estou propondo fazermos uma discussão aqui, na Assembleia, sobre o papel do

papel. Para que tanto papel, para que tanto questionário, para que tanto relatório da

segurança pública? Sabemos, Deputado Vanderlei Miranda, que hoje, se houver uma

vítima de arma de fogo venha a morrer no hospital, a Polícia Civil declara que ela

morreu de outra coisa, não foi de tiro, não foi homicídio.

Então, Deputado Adalclever Lopes, levanta-se em uma boa hora essa discussão.

Vamos fazê-la em nome do partido, em nome do povo mineiro, em nome

principalmente dos seus amigos, seus companheiros, nossos companheiros da

Polícia Civil.



____________________________________________________________________________
1331

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre companheiro Deputado

Adalclever, serei breve. Quero dizer duas coisas. A primeira delas é que, como Vice-

Líder do PMDB nesta Casa, quero somar a minha voz à voz do nosso Líder,

Deputado Gilberto Abramo, e à voz, com toda certeza unânime, da nossa bancada de

lutar em favor dos servidores da Polícia Civil. A primeira abordagem é essa.

A segunda é para dizer que, concordando com que o Deputado Antônio Júlio disse,

temos nesta Casa um representante do Exército que faz a intermediação dos

interesses desta Casa com o Exército. Temos aqui muito bem representada a Polícia

Militar, por um Tenente-Coronel que faz um excelente trabalho de relação entre esta

Casa e a Polícia Militar. Temos também um excelente profissional Oficial do Corpo de

Bombeiros que faz a relação desta Casa com o Corpo de Bombeiros. E eu,

particularmente, no início do meu mandato, lutei junto ao Secretário da Casa Civil,

Danilo de Castro, para que trouxéssemos para esta Casa um representante da

Polícia Civil e, nesse caso, um amigo particular, Dr. Jacy de Abreu, pessoa por quem

tenho o maior apreço. E não conseguimos colocar aqui dentro um representante da

Polícia Civil, apesar de todo o esforço, todo o trabalho. Realmente isso nos frustrou,

mas a Polícia Civil precisa saber que, independentemente disso, tem representantes

que estão trabalhando e zelando para que ela possa, no que depender desta Casa e

da Bancada do PMDB, alcançar as vitórias de que necessita para a melhora das suas

condições de trabalho e, principalmente, da sua condição salarial. Muito obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes* - Quero aqui lembrar o meu querido chefe, sempre

chefe, nosso Secretário Márcio Domingues. Digo que ele muito bem me ensinou isso:

que, infelizmente, a polícia mexe com a consequência, e não com a causa. E a causa

hoje, no Estado de Minas Gerais, é social. Não temos sequer um projeto social do

Estado, e quem sofre a consequência é a população, a segurança pública. E a Polícia

Militar e a Polícia Civil são como irmãs siamesas: são duas cabeças em um só corpo.

A segurança pública é necessária. E quem faz a maior parte do trabalho para que o

policial vá investigar, efetuar prisões é o funcionário administrativo, que está mal

remunerado, passando necessidade. Seu filho não tem a mínima condição de estudar

em uma escola boa, não tem condição de morar em um lugar melhor. Ele já chega a

sua casa desmotivado.
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É por isso que fazemos, caro Líder, por meio do PMDB, um apelo ao Governador

do Estado: melhore a segurança pública respeitando a dignidade daqueles que

honram a Polícia Civil, que são os seus funcionários, seus servidores administrativos.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Quero saudar a todos e a todas. Parabenizo, mais

uma vez, por sua presença aqui, os servidores administrativos da Polícia Civil, além

de parabenizá-los também pelo empenho e pela batalha incansável. Tem havido um

verdadeiro abuso, porque já são anos e anos de mobilização dos servidores e de

reunião com o governo, com o Secretário, de mobilização nesta Casa, mas,

infelizmente, não sai nada do papel. Continuam recebendo realmente um vencimento

abaixo do salário mínimo, R$380,00, uma verdadeira injustiça contra os servidores

administrativos da Polícia Civil.

Faço mais um questionamento sobre um projeto que está para ser votado. O

Governador enviou um projeto para cá para dar aumento ao seu piloto. No caso, não

há problema. Pode dar aumento à vontade. Há uma emenda em um projeto aqui para

aumentar o salário apenas do piloto.

Questionamos a incoerência da iniciativa. Por quê? O Deputado Sargento

Rodrigues apresentou uma emenda muito importante para os servidores. Se for dar o

aumento, que ele seja dado também para quem é piloto da Polícia Civil, da Polícia

Militar ou do Corpo de Bombeiros, em face do princípio da isonomia. Infelizmente, a

emenda do Deputado não foi acatada, tendo sido rejeitada. Posteriormente, ele

apresentou novamente a emenda no Plenário. Ora, não se respeita a isonomia

quanto ao conjunto dos servidores.

Se fizermos uma análise da situação, verificaremos que os servidores de Minas

Gerais são os que têm os menores salários de todos os Estados da Federação. É

uma grande incoerência. Por quê? Quando o atual governo assumiu o Estado, havia

prometido na campanha garantir a valorização dos servidores. O orçamento, de 2003

até hoje, aumentou de R$17.000.000.000,00 para quase R$40.000.000.000,00.

Pergunto: de 2003 até hoje, o salário de vocês aumentou 300%, praticamente três
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vezes? Não. O salário dos professores aumentou quase 300%? Não aumentou nada.

É uma grande injustiça também contra os servidores da educação, que não tiveram

nada de aumento. Houve apenas a transformação da VTI, incorporando-se 5% ao

salário. Isso não é aumento. É o que eles já recebiam. O mesmo ocorre com os

outros servidores do Estado, os policiais militares e os policiais civis.

Quem está mais na penúria? Reconhecemos que temos de garantir a valorização

de uma forma geral para todas as categorias do Estado, mas não há como negar que

a situação de vocês não tem mais jeito de continuar como está. O rendimento abaixo

do salário mínimo para os servidores que estão trabalhando praticamente há mais de

20 anos no Estado é uma grande injustiça, um grande crime.

O governo tem de se posicionar e resolver o problema de forma imediata, porque

não dá mais para tapar o sol com a peneira. Tem de resolver de uma vez por todas a

situação dos servidores administrativos da Polícia Civil. Esse empenho de vocês é

fundamental. Quantas e quantas vezes conversamos com o Chico sobre a situação?

Infelizmente, às vezes o governo funciona igual ao feijão: sob pressão mesmo, sob

mobilização. Se não forem para a rua protestar, se não lotarem esta Casa e

questionarem, infelizmente as coisas não acontecem. É realmente uma grande

injustiça.

Ficam aqui os nossos questionamentos. Na hora de valorizar e reconhecer o direito

dos servidores, o governo é muito lento e parece uma tartaruga anestesiada, mas, na

hora de dar aumento em relação aos tributos, não tem problema. A tarifa de energia

elétrica aqui em Minas Gerais é uma das mais caras do Brasil.

É o ICMS mais caro do Brasil. Vocês sabem muito bem que o que vocês recebem

mal dá para pagar a conta de luz, e a conta de água da Copasa é uma das tarifas

mais caras do Brasil. Sempre tenho falado que a água e a luz são para o povo

brasileiro, para o cidadão, como se fossem o arroz e o feijão. São bens públicos

essenciais à vida e não podem ser tratados como mera mercadoria.

Estamos fazendo uma campanha que está percorrendo todo o Estado de Minas

Gerais, com uma caravana contra as altas tarifas de água da Copasa. Aliás, hoje

estaremos na porta do Mineirão, na entrada do jogo, e depois de amanhã, no jogo do

Atlético contra o São Paulo, para divulgar a nossa campanha, que não termina aí, já
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que ela será levada a todas as regiões do Estado, a Vereadores, entidades, igrejas e

associações, numa grande participação da população contra os valores elevados que

são cobrados pelas tarifas públicas do nosso Estado. Realmente, existem muitas e

muitas injustiças.

Também denunciei da tribuna - há pouco conversava sobre isso com um colega - a

questão da licitação para o aluguel dos veículos da Cemig no valor de

R$147.000.000,00. De acordo com o levantamento que fizemos, o governo não

gastaria mais de R$60.000.000,00 se fosse comprar esses veículos. Pela terceira

vez, conseguimos suspender essa licitação, demos entrada com uma representação

no Ministério Público e denunciamos ao Tribunal de Contas, que, pela terceira vez,

suspendeu essa licitação tendo em vista a denúncia que fizemos de supostas

irregularidades. Isso porque, se essa licitação saísse da maneira como queriam, no

ano que vem eles jogariam esse valor na planilha de custo para aumentar ainda mais

a conta de energia elétrica do cidadão mineiro. Esperamos que a Cemig, de uma vez

por todas, desista dessa licitação e compre os veículos por um valor muito mais

barato.

Ainda está valendo a liminar que ganhamos por meio da representação ao

Ministério Público, impedindo o aumento do valor da água da Copasa. A tarifa de

água da Copasa iria aumentar, em média, 9%, a partir do mês de março, mas nós

conseguimos suspender esse aumento no Tribunal de Justiça. Também conseguimos

que o STF mantivesse a suspensão desse aumento deixando de acatar a solicitação

da Copasa. E agora vamos continuar pressionando, e muito, para acompanhar a

agência homologatória e tarifária que foi criada no nosso Estado com o objetivo de

aumentar o valor da tarifa de água e esgoto do nosso Estado, que são muito caras.

Sempre tenho denunciado isso e vamos continuar investindo pesado nesse ponto,

porque a Copasa não pode continuar jogando a água junto com o esgoto, ou seja,

todo o seu esgotamento sanitário, nos rios, nos lagos e no meio ambiente. Quem

mais polui o meio ambiente no nosso Estado é a companhia de água e esgoto daqui,

a Copasa, em diversas e diversas cidades, jogando o esgoto diretamente nos rios. O

pior de tudo isso é que ela ainda cobra pelo serviço que não é prestado, com valores

altíssimos.
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Estive em Montes Claros, na exposição, na semana retrasada, e ficamos na porta

da exposição conversando com milhares e milhares de pessoas. Panfletamos e

pegamos assinaturas para abaixo-assinado. Fizemos uma grande mobilização na

cidade de Montes Claros. Gostaria de parabenizar o Fábio Neves, que é o nosso

representante, quem está coordenando a campanha pelo valor justo para as tarifas

cobradas pela Copasa em Montes Claros. Ele já havia coordenado a campanha em

Montes Claros em relação à tarifa de energia. Foi muito importante a presença, o

diálogo com as pessoas, o olho no olho. Lá chegamos às 9 horas da manhã e saímos

às 3 horas da madrugada do outro dia. Estivemos em contato com mais de 30 mil

pessoas. Realmente, todo o mundo estava indignado com os valores abusivos

cobrados pela Copasa. Prova disso são os lucros-recordes que a Copasa teve em

apenas três meses. Nos três primeiros meses do ano, a Copasa teve um lucro de

mais de R$133.000.000,00, e nos últimos seis anos foi distribuído mais de meio

bilhão de reais aos acionistas da Copasa, fruto do sofrimento e do sacrifício do povo

mineiro, que paga as tarifas mais caras do Brasil, de água, de esgoto e de energia

elétrica.

Da mesma maneira, estivemos, no final de semana, em uma exposição em Iturama;

e estaremos, neste final de semana, em Prata. Percorreremos todo o Estado

conscientizando, envolvendo a população para participar da campanha, da mesma

maneira que os servidores administrativos estão dando um exemplo de persistência

aqui. É isso mesmo que deve ser feito: não podemos abaixar a cabeça. É preciso ir à

luta, acreditar, ter fé, determinação, porque a luta de vocês é muito justa.

O Estado arrecada muito cobrando taxas tão elevadas e impostos. O IPVA de

Minas Gerais é o mais caro do Brasil. Em São Paulo, veículos com mais de 10 anos

têm isenção; em Goiás, veículos com mais de 10 anos também têm isenção, não há

taxa de licenciamento e o valor do IPVA é muito mais baixo. Em Minas, você precisa

pagar uma taxa de licenciamento, que, na nossa avaliação, é inconstitucional. O

ICMS do álcool é de 25%; já em Goiás, o ICMS é de 15% e, em São Paulo, é de

12%. O nosso Estado tem o ICMS mais caro. O governo arrecada, e arrecada muito.

É por isso que o orçamento chega a quase R$40.000.000.000,00. Mas a grande

injustiça é o servidor não ser valorizado, porque dinheiro no caixa existe, e muito; há



____________________________________________________________________________
1336

dinheiro de sobra. Prova disso - falo e provo - é que saiu em todos os jornais, nesta

semana, que apenas para equipar o novo Centro Administrativo o Estado gastará

R$100.000.000,00. São R$100.000.000,00 só para comprar cadeira, mesa. Acho que

o pessoal que trabalha nessa área que participará da licitação deve estar fazendo

festa, não é? Vocês sabem o que significam R$100.000.000,00? É como se fossem

mais de dois prêmios da Mega-Sena acumulada para comprar mesa e para comprar

cadeira, para mobiliar o Centro Administrativo. Vejam bem, R$100.000.000,00! O

governo está gastando mais de R$1.000.000.000,00, que significa mais de 20

prêmios da Mega-Sena acumulada. Esse é o valor que o governo está gastando para

a construção do Centro Administrativo. Aí pergunto: o Centro Administrativo é

prioridade para o governo? Não é prioridade. Estamos vivendo sérios problemas na

área da saúde, onde esse dinheiro poderia muito bem ser empregado. Aliás, para a

saúde o governo também não cumpre a Emenda nº 29; infelizmente, não cumpre o

que determina a Constituição. São mais de R$1.000.000.000,00 para a construção do

Centro Administrativo.

O nosso Estado é um dos que tem uma das maiores cargas tributárias do País,

uma arrecadação altíssima, o que gera uma grande contradição, porque os

servidores que tanto ajudaram no crescimento e no desenvolvimento do Estado

infelizmente não são valorizados. Se formos parar para pensar, Minas Gerais tem

uma das maiores arrecadações de todos os Estados da Federação. Então, os

servidores, os professores, os servidores administrativos, os policiais do Estado

devem ser bem valorizados. É isso o que acontece? Não, é o contrário. Os servidores

públicos de Minas Gerais têm um dos menores salários entre todos os Estados da

Federação. Se pensarmos em fazer uma comparação entre os salários dos

servidores de Minas e os de Goiás, veremos que não há como comparar. Tomemos

São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal: não há como

comparar. Trata-se de um verdadeiro absurdo, é um grande desrespeito com os

servidores do nosso Estado.

Por um lado, o Estado arrecada muito, mas, infelizmente, não distribui esse bolo

com justiça social, principalmente nas áreas prioritárias, como a da saúde.

Infelizmente o Estado faz uma camuflagem em relação à segurança pública: a
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criminalidade tem crescido muito e tem assustado a população.

Por fim, quero dizer mais uma vez que a nossa campanha em relação às tarifas de

energia elétrica e de água e esgoto vai continuar e com muita força, para o que

contamos com o apoio dos servidores. Aliás, parabenizo mais uma vez os servidores,

de forma muito especial os servidores administrativos da Polícia Civil, que lutam por

aquilo que lhes é de direito, pois não se pode aceitar um vencimento de R$380,00,

menos de um salário mínimo. Acho que vocês devem continuar na luta com muita

firmeza. Parabéns, e prossigam com a mobilização. Um abraço.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Juarez Távora.

O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, boa

tarde. Depois de duas semanas de intensos trabalhos, concluí o meu parecer sobre o

Projeto de Lei no 3.337/2009, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício

de 2010, votado e aprovado na noite de ontem na Comissão de Fiscalização

Financeira, com integrantes das demais Comissões, e que será discutido e votado

neste Plenário.

Reconheço a responsabilidade de ser o relator desse importante projeto, que

prepara as bases para a elaboração do Orçamento de 2010, fazendo o elo entre este

último e o PPAG. O projeto é muito complexo, em especial quanto ao detalhamento

constante dos anexos, e propicia uma boa oportunidade de se aprofundarem os

conhecimentos e de participação efetiva no planejamento de todas as ações do

governo, na busca de conquistas e soluções duradouras para a sociedade.

Destaco a colaboração dos colegas que apresentaram as propostas de emenda, no

total de 211. Porém, parte expressiva delas foi de cunho alocativo, ou seja, aquelas

que estabelecem que a lei orçamentária deverá conter dotações para custeio de

ações específicas ou genéricas.

Entendendo que as matérias relativas à alocação de recursos, ações e programas

do Estado devem ser tratadas durante a discussão do PPAG e da lei orçamentária,

no segundo semestre, adotei um critério único e deixei de acolhê-las, bem como

aquelas que alteram o anexo de prioridades e metas ou propõem a criação de ações.

Também não pude, a partir de análise técnica, acatar outras propostas, a exemplo
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daquelas que devem ser tratadas por legislação específica ou que propõem

indexação salarial impróprias à LDO ou que alteram a definição de ações e serviços

públicos de saúde para efeito da aplicação de recursos na Lei Orçamentária, matéria

da Emenda no 29/2000 à Constituição Federal, que tramita no Congresso Nacional.

Tenho a convicção de que muitas dessas emendas, por sua relevância, serão

reapresentadas e acatadas no segundo semestre, no momento em que discutirmos o

PPAG e a Lei Orçamentária.

De outro lado, acatei na íntegra ou fiz ajustes nos textos de propostas que fazem

retornar ao projeto alguns dispositivos que esta Casa havia incorporado em

exercícios anteriores e que significam avanços importantes e outras que estabelecem

a obrigatoriedade da apresentação de quadros demonstrativos, que facilitarão a

análise do projeto orçamentário. São exemplos que posso destacar.

Tive oportunidade de dialogar com quase todos os autores dessas emendas,

discutindo pontos de vista e dando-lhes ciência do meu entendimento sobre cada

uma delas. Expresso publicamente os meus agradecimentos a todos os que

aceitaram os meus argumentos e que entenderam que meu único objetivo foi

aprimorar a legislação e buscar avanços, mantendo a tendência histórica desta Casa.

Encerrando, agradeço também aos Consultores que me assessoraram nesse

trabalho com muita dedicação e indiscutível competência.

Nesta tarde, este Plenário não só cumpre com o seu dever constitucional como

também demonstra que participa da definição e acompanha efetivamente as ações

do governo, sobretudo do seu planejamento. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Prezado Deputado Juarez Távora,

quero, inicialmente, parabenizá-lo. V. Exa. é, hoje, uma das grandes revelações deste

Parlamento, aonde chegou trazendo uma ampla experiência, profissional competente

que é e conhecedor de diversas atividades, especialmente na área de obras.

A sua sensibilidade como cidadão e homem público tem feito de V. Exa. um

parlamentar atento, participante ativo de todas as comissões. O Presidente da

Comissão de Fiscalização Financeira, Deputado Zé Maia, e os demais pares da

comissão ampliada foram muito felizes ao lhe entregar, em nome dos 77 Deputados,

essa missão de fazer o relatório da LDO. Não é tarefa fácil, porque cada Deputado
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quer levar suas sugestões, mas tornou-se mais fácil com o espírito democrático de V.

Exa., que procurou ouvir a todos, em que pese não ser possível acolher as sugestões

no nível de detalhamento que alguns colegas querem, expressando seu desejo em

relação a uma ou outra obra em especial. Isso não seria possível, mas não fica

impedido de ser atendido, uma vez que a LDO estabelece as diretrizes gerais.

Eu, por exemplo, sinto-me atendido ao ter encaminhado a V. Exa. algumas

sugestões e haver obtido sua atenção. Destaco minha preocupação com a

construção de um hospital público regional em Divinópolis para atender todo o

Centro-Oeste mineiro. Se isso não era possível como emenda nominal, ficamos

tranquilos ao ver que V. Exa., cumprindo todos os preceitos da LDO, fez assegurar

que o Orçamento estará devidamente preparado, com sua capacidade de fazer

investimentos nas obras de construções de hospitais e postos de saúde, inclusive sob

a forma de convênios. É o caso desse convênio a ser celebrado com o governo,

estamos em fase adiantada, para a construção de um hospital em Divinópolis que

atenda a região, superando o grave problema da falta de leitos para o paciente do

SUS no Centro-Oeste. Esse hospital terá início ainda neste ano, se Deus quiser.

Estamos acabando de acertar, com o Governador, os detalhes de um convênio que

irá prever recursos do Orçamento em curso de 2009 e do Orçamento de 2010, que é

objeto da LDO. Por isso, já agradeço a V. Exa. por estarmos incluindo essa parte de

investimento na área da saúde, que garantirá a continuação do hospital com os

recursos necessários. Além dos que o Governador irá liberar agora, os do ano que

vem, para que a obra não apenas se inicie, mas tenha começo, meio e fim. Parabéns

e muito obrigado.

O Deputado Juarez Távora - Obrigado. Na conversa que tivemos a respeito desse

hospital, não pudemos colocar a emenda como nominal, mas ela já está nas

diretrizes para ser incluída no ano que vem.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Ilustre Deputado Juarez Távora, cumprimento-o

pelo êxito do seu trabalho na apresentação e aprovação do seu parecer na Comissão

de Fiscalização Financeira, encaminhado agora ao Plenário. O êxito se deu

justamente pela forma serena e equilibrada como V. Exa. conduziu a relatoria desse

importante projeto de lei, que trata das diretrizes para elaboração do Orçamento a ser
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encaminhado pelo governo do Estado a esta Casa.

Além da sua serenidade e equilíbrio, está a sua disposição em ouvir os

parlamentares. Sabemos das demandas enormes, e nem todas as ações são

passíveis de acatamento. Sou testemunha do seu esforço em ouvir os colegas e se

aprofundar na discussão. Por essa razão, tivemos aprovação do seu parecer.

Parabéns. É uma grata revelação, como disse o Deputado Domingos Sávio. O

Deputado Sebastião Helvécio, que é um “expert” nessa matéria, um professor no que

tange às leis orçamentárias que tramitam nesta Casa, foi eleito para ser Conselheiro

do Tribunal de Contas ontem, e precisamos ter novas pessoas com vocação para o

estudo dessas matérias. V. Exa. se credencia ao cumprir com êxito total o seu papel

como relator do projeto da LDO. Parabéns.

O Deputado Juarez Távora - Agradeço, caro amigo, colega e companheiro

Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, que me deu

a grata surpresa de acreditar em mim como relator desse importante projeto.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Juarez Távora, V. Exa. se

saiu muito bem nessa grande primeira missão que lhe foi conferida. Teve o cuidado

de ouvir os parlamentares e discutir cada ponto. No que diz respeito à LDO e às

questões relativas à Comissão de Participação Popular, para assegurar os projetos

estruturadores do PPAG e a LDO, V. Exa. tomou o cuidado de garantir que as

emendas populares sejam executadas ao final. Isso é um grande mérito de V. Exa.

Também tive oportunidade de conversar com V. Exa. sobre o planejamento

orçamentário para a implementação do programa da bolsa-atleta no Estado de Minas

Gerais. E V. Exa. trabalhou sobre a LDO, do ponto de vista técnico, demonstrando-

me claramente que ela não inviabilizará a concessão de bolsa-atleta porque, além de

já ser uma lei aprovada por esta Casa e sancionada pelo Governador do Estado,

consta no plano estruturador do PPAG. Certamente, no segundo semestre haverá um

grande avanço com a execução das primeiras bolsas-atletas no Estado. Parabenizo

V. Exa.

Ao final, quero fazer um pequeno registro, que não é da alçada de V. Exa. e não

está sob seu controle. Minas tem avançado, especialmente em algumas áreas

estruturais, mas há ainda uma grande dívida neste Estado que a LDO e o PPAG não
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abrangeram, e precisamos ainda mobilizar-nos muito mais. É a dívida com os nossos

servidores públicos, tratados com pouco caso, sem a devida ênfase. O ideal seria que

a LDO determinasse que nenhum servidor público neste Estado tivesse um salário

básico inferior ao salário mínimo. Infelizmente, essa não é a realidade na Polícia Civil,

na educação, no DER e em diversos setores. Mas sei que isso não está na alçada de

V. Exa.

Parabenizo-o e registro que V. Exa., como relator do projeto da LDO, fez um grande

trabalho, amplo e democrático, e está de parabéns.

O Deputado Juarez Távora - Agradeço ao Deputado Carlin Moura pelas suas

colocações.

Para finalizar, quero comentar que a bolsa-atleta já está incluída no PPAG, com

R$3.500.000,00, e é uma garantia aos atletas.

Agradeço a todos os Deputados, colaboradores e assessores, que me ensinaram e

tiveram paciência para eu dar o parecer com muita tranquilidade. Muito obrigado a

todos e boa tarde.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, eu teria uma matéria importante para

discorrer, mas o prazo é pequeno. No mais, não há quórum para continuar nossa

reunião. Solicito de V. Exa. o encerramento de plano da reunião.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.949/2008 e 3.440/2009 e, em 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 2.396 e 2.438/2008, uma vez que permaneceram em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária

de logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para as

extraordinárias de amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
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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 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento nº 381/2007; votação do

Substitutivo nº 1; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para

votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para a recomposição de

quórum; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - 2ª Fase:

Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.384/2009; discurso do Deputado Antônio Júlio; questão 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 - Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Sargento

Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Fábio Avelar - Fahim

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2ª-Secretária, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - Com muita alegria, registramos que ontem aniversariaram os

colegas Deputados Sebastião Costa e Vanderlei Miranda. Que Deus continue a

derramar bênçãos e a iluminá-los na vida e na missão a eles determinada!

Felicidades, parabéns, são esses os votos da Mesa da Assembleia e de todos os

Deputados.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento nº 381/2007, da Comissão de Educação, que

solicita seja encaminhado pedido de informações ao Governador do Estado e ao

Vice-Governador do Estado com vistas a esclarecimentos sobre as aposentadorias

dos profissionais da educação designados para o exercício de função pública que já

implementaram os requisitos constitucionais para tal ato, conforme legislação que

menciona. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados
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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, do

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 14 Deputados. Portanto, não há quórum para votação.

A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito recomposição de

quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Não havendo quórum para votação, a Presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a apreciação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.384/2009, do

Governador do Estado, que concede isenção tributária vinculada à realização da

Copa das Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014. 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 Antônio Júlio.

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

público, queria encaminhar um projeto importante.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que não há

quórum. Portanto, solicito-lhe que encerre, de plano, a reunião, para que possamos

fazer o pronunciamento no dia em que houver quórum.

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, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.976/2007, 2.549/2008, 3.187, 3.269, 3.284 e

3.312/2009 e, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.690/2008, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada

ao Projeto de Lei nº 3.187/2009 uma emenda do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

que recebeu o nº 4, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer. Informa, ainda, que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao Projeto de

Lei nº 2.690/2008 uma emenda do Deputado Ademir Lucas, que recebeu o nº 1 e

que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será submetida a votação

independentemente de parecer, no momento oportuno.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 3.187/2009

Acrescentem-se ao art. 3º os seguintes parágrafos:

Art. 3º - (...)

§ ... - O mandato do Ouvidor será de dois anos a contar da data de publicação da

sua nomeação pelo Governador do Estado, permitida uma única recondução.

§ ... - O Ouvidor somente será destituído do cargo em caso de falta grave

devidamente comprovada.

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2009.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: A emenda busca critérios que possibilitem melhor alcance dos

objetivos pelos quais o cargo será criado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.690/2008

Acrescente-se o seguinte art. 2º ao vencido em 1º turno:

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

Sala das Reuniões, 13 de julho de 2009.

Ademir Lucas
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Justificação: No decorrer da tramitação do Projeto de Lei nº 2.690/2008, que dispõe

sobre a afixação de aviso sobre o direito do idoso de ter acompanhante nas unidades

de saúde do Estado, constatou-se a omissão da cláusula de vigência, o que

acarretaria entrada em vigor da norma 45 dias após sua publicação. Entendemos, no

entanto, que, em face da sua relevância, a norma deve entrar em vigor na data de

sua publicação, motivo pelo qual apresentamos esta emenda ao vencido em 1º turno.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14,

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 do dia 14/7/2009.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES (§ 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO) NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2008

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa Costa e os

Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio,

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o Deputado

Lafayette de Andrada, membro da Comissão de Membros das Comissões

Permanentes (§ 1º do art. 204 do Regimento Interno). Está presente, também, o

Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 12h48min, são reabertos os trabalhos. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado
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o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.785/2008 com as

Emendas nºs 20, 52, 55, 56, 123, 155, 159, 161, 191, 196 a 202, 205, 211, 213, 215,

222, 243 a 250, 252 a 258, 261 a 273, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 285, 287, 289,

290, 292 a 295, 297 a 303, 305 a 322, 324 a 326, 329, 330, 334 a 336, 338 a 350,

352 a 354, 357, 361 a 371, 373 a 376, 378 e 379, apresentadas por parlamentares e

pela Comissão de Participação Popular; as Emendas nºs 380 a 390 e 392 a 404, a

Subemenda nº 1 às Emendas nºs 2, 9 a 11, 19, 21, 23 a 25, 28, 40, 42, 47, 49 a 51,

58, 61, 63, 70, 87, 89, 93, 108, 115, 117, 121, 132, 136, 154, 166, 176, 193, 210, 214,

216, 223, 227, 228, 234, 242, 251, 259, 260, 277, 283, 286, 291, 296, 304, 323, 327,

328, 332, 333, 351, 358, 372 e 377 e as Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 190,

apresentadas neste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 14, 22, 29 a 34, 36 a

39, 41, 43, 44, 46, 53, 54, 57, 66, 73, 74, 76 a 86, 92, 94 a 96, 100 , 105, 106, 113,

116, 118 a 120, 127 a 130, 133 a 135, 138, 139, 141, 145, 146, 157, 158, 160, 162 a

165, 171, 177 a 189, 192, 194, 195, 203, 204, 206 a 208, 212, 217 a 221, 224, 225,

229, 230, 233, 235, 236, 240 e 241 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). O

Deputado Jayro Lessa se retira da reunião. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.786/2008 com as

Emendas nºs 28, 49 a 51, 54 a 80, 83 a 95, 147 a 155, 162 a 176, 178 a 226, 228 a

240, 242 a 247, 251 a 260, 262 a 274, 288, 291 a 295, 298 a 301, 303 a 307, 313 a

346, 359 a 362, 365 a 378, 380 a 386, 419, 421 a 431, 435 a 474, 476 a 483, 506 a

513, 516 a 521, 523, 547 a 582, 584 a 588, 591 a 593, 595, 596, 598 a 612 e 624 a

644, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 96 a 146, apresentadas

pela Comissão de Participação Popular; com as Emendas nºs 645 a 704 e a

Subemenda nº 1 às Emendas nºs 9, 12, 13, 15, 52, 81, 157, 241, 279, 281 a 283,

285, 290, 296, 302, 309, 311, 347, 353, 356, 475, 514, 515, 522, 589, 590 e 594,

apresentadas ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 8, 10, 11,

14, 16 a 22, 29 a 45, 47, 82, 156, 158 a 161, 248 a 250, 261, 275 a 278, 284, 286,

287, 289, 297, 308, 312, 348 a 352, 354, 355, 357, 358, 363, 364, 379, 387 a 418,

420, 432 a 434, 484 a 505, 524 a 544, 546, 583, 597 e 613 a 623 (relator: Deputado

Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Inácio Franco.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/6/2009

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e Wander Borges, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília

Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado 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 discutir e votar proposições da

Comissão e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é

aprovado requerimento da Deputada Cecília Ferramenta em que solicita seja

realizada visita desta Comissão, juntamente com a bancada feminina desta Casa, ao

Centro Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar -

CIM -, com o objetivo de conhecer e divulgar os serviços disponibilizados à mulher

vítima de violência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 24 de junho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Rosângela Reis - Juninho Araújo - Carlos Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM 30/6/2009

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adalclever Lopes, Wander Borges, Elmiro Nascimento e Adelmo Carneiro Leão,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Gláucia

Brandão e os Deputados Sávio Souza Cruz, Ademir Lucas, Irani Barbosa, Sebastião

Helvécio, Hely Tarqüínio, Rêmolo Aloise, Ivair Nogueira, Dalmo Ribeiro Silva,

Sargento Rodrigues, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Jayro Lessa, Zé Maia,
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Braulio Braz, Doutor Rinaldo e Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, 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 fazer a

arguição pública dos candidatos à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado, que, de acordo com sorteio, seguirá a seguinte ordem: Deputado Irani

Barbosa, Sr. Alexandre Bossi Queiroz, Deputado Sebastião Helvécio e Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente passa a palavra ao Deputado Irani Barbosa, ao Sr.

Alexandre Bossi Queiroz e aos Deputados Sebastião Helvécio e Dalmo Ribeiro Silva,

os quais, cada um por sua vez, fazem suas considerações iniciais e são sabatinados

pelos parlamentares. Encerrada a fase de arguição pública, o Presidente passa a

palavra ao relator, Deputado Wander Borges, que apresenta seus pareceres, os quais

concluem pela aptidão dos quatro candidatos. Após discussão e votação, cada um

por sua vez, são os pareceres aprovados. O Presidente esclarece que o teor da

reunião consta, na íntegra, nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de junho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Elmiro

Nascimento - Wander Borges.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 7/7/2009

Às 15h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento
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da seguinte correspondência: ofícios nºs 56, 132 e 832/2009 e cartão do Sr. Gilman

Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que

encaminha exemplar da publicação "Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio

de Minas Gerais", publicados no “Diário do Legislativo” de 2/7/2009; e comunicação

do Deputado Luiz Humberto Carneiro, líder do Bloco Social Democrata desta Casa,

informando sua indicação para membro suplente desta Comissão, em substituição ao

Deputado Fábio Avelar, publicada no “Diário do Legislativo” de 3/7/2009. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.123 a 4.125, 4.134, 4.139 e

4.140/2009. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.285/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos

Deputados Antônio Carlos Arantes, Vanderlei Jangrossi e Chico Uejo em que

solicitam sejam realizadas audiências públicas para discutir e divulgar as disposições

contidas no Projeto de Lei nº 2.771/2008, em tramitação nesta Casa; para debater o

endividamento dos produtores de milho devido ao alto custo de produção e ao baixo

preço de comercialização do produto; para conhecimento do programa de reforma

agrária da União, sua organização, modo de operação e metas para o Estado; e para

apresentar e divulgar a publicação “Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio

de Minas Gerais”, de autoria da Seapa e da Sede. Cumprida a finalidade da reunião,

a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Fahim Sawan e Ruy Muniz, membros da supracitada
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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 matéria constante na pauta e a discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Marcus

Pestana, Secretário de Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento nº

3.778/2009, da Comissão de Saúde, publicado no “Diário do Legislativo” de 2/7/2009.

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, na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.230/2009 (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, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.372/2009 (relator: Deputado Fahim Sawan), que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.067 e 4.127/2009. Submetido a discussão e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº3.280/2009.

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 Mosconi (2) em que solicita a

inclusão de informativo, na programação da TV e da rádio desta Casa, para

esclarecer a população sobre a incidência, os sintomas e os tratamentos das

hepatites virais e as vacinas disponíveis, bem como a importância da prevenção da

doença; e em que solicita seja encaminhada à Gerência de Auditoria Assistencial da

SES correspondência recebida pela Comissão informando sobre as precárias

condições de trabalho no Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Geraldo Teixeira,

no Município de Juiz de Fora; Carlos Pimenta em que solicita seja enviado voto de

congratulações com Sr. Athos Mameluque Mota pela sua eleição a provedor do

Hospital Aroldo Tourinho, em Montes Claros; Doutor Rinaldo em que solicita seja
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realizada audiência pública para debater a cobertura vacinal no Estado e o

comprometimento dos pais com as campanhas de vacinação; Domingos Sávio em

que solicita seja realizada audiência pública para debater os impactos das

Resoluções nº 1.649/2002, do Conselho Federal de Medicina; e nº 77/2007, do

Conselho Federal de Odontologia, e das Resoluções Normativas nºs 25 e 40/2003,

da Agência Nacional de Saúde, que vêm provocando o fechamento de empresas

privadas relacionadas com a área da saúde e a perda de arrecadação de impostos

municipal e federal, bem como o desemprego em massa e o acúmulo de usuários no

SUS; e da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada audiência

pública para discutir a gratuidade da vacina contra meningite e os custos do

tratamento da doença para o 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, 15 de julho de 2009.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Lafayette de Andrada.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Elmiro Nascimento e Padre João (substituindo a Deputada Cecília

Ferramenta, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se, nesse

momento, a presença da Deputada Cecília Ferramenta. 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 em que solicita seja realizada

audiência pública com o objetivo de debater o projeto de revitalização e
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modernização do Mercado Distrital do Cruzeiro e as implicações e os direitos dos

comerciantes que atuam nesse local; Doutor Rinaldo em que solicita seja realizada

audiência pública com a finalidade de debater a situação salarial e a carreira dos

Auxiliares de Transporte de Obras Públicas - Autop - do Departamento de Estradas

de Rodagem - DER-MG -; Rosângela Reis, Antônio Carlos Arantes e Maria Tereza

Lara (4) em que solicitam sejam enviadas as notas taquigráficas da 13ª Reunião

Ordinária da Comissão aos Deputados Federais Odair Cunha e Carlos Melles, à

Procuradoria do Ministério Público Federal, situada no Município de Passos, e ao

Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -; seja enviado ofício à

Secretaria de Estado de Saúde, solicitando providências em relação ao pedido de ato

cirúrgico do paciente Edenilson Assis Ribeiro, residente no Município de Alpinópolis;

seja marcada audiência, em Brasília, com o Ministro do Meio Ambiente, destinada a

discutir a regularização dos empreendimentos de lavra de quartzito na região do

Parque Nacional da Serra da Canastra, com a participação do Presidente do Instituto

Chico Mendes e do Presidente da Associação dos Extratores do Médio Rio Grande e,

ainda, sejam encaminhadas às autoridades acima mencionadas as notas

taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária da Comissão; e seja marcada audiência, em

Passos, com a Sra. Ludmila Junqueira Duarte de Oliveira, Procuradora do Ministério

Público Federal nesse Município, com o objetivo de discutir a regularização dos

empreendimentos de lavra de quartzito na região do Parque Nacional da Serra da

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Elmiro Nascimento - Ademir Lucas.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Ademir Lucas e Rêmolo Aloise (substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,
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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

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: Proposta

de Emenda à Constituição nº 8/2007 e Projetos de Lei nºs 1.823/2007, 3.009, 3.121,

3.244, 3.246, 3.264 e 3.265/2009 (Deputado Rêmolo Aloise); 3.271, 3.279, 3.328,

3.331, 3.333, 3.340 e 3.341/2009 (Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007

(relator: Deputado Rêmolo Aloise). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.823/2007, 3.009,

3.121, 3.244, 3.246, 3.264 e 3.265/2009 (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 3.271,

3.279, 3.328, 3331, 3.333, 3.340 e 3.341/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas).

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

8/7/2009

Às 18h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Gilberto Abramo, Padre João, Sebastião Costa, Ademir Lucas

(substituindo o Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados

Sebastião Helvécio, Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Fábio Avelar, Carlin Moura e

Vanderlei Jangrossi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva, 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. Comunica, ainda, o recebimento do Ofício nº 256/2009, enviado pelo Deputado

Doutor Viana ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando informações sobre os

pareceres exarados na Comissão, aos Projetos de Lei nºs 2.662 e 2.701/2008. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.427, 3.445, 3.451, 3.459, 3.469,

3.470 e 3.471/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 3.411, 3.419, 3.425, 3.428, 3.433,

3.434, 3.438, 3.442, 3.450, 3.463 e 3.473/2009 (Deputado Delvito Alves); 3.410,

3.414, 3.415, 3.420, 3.453, 3.454, 3.455 e 3.468/2009 (Deputado Ronaldo

Magalhães); 3.409, 3.421, 3.429, 3.435, 3.437, 3.441, 3.443, 3.449, 3.458, 3.460 e

3.466/2009 (Deputado Sebastião Costa); 3.416, 3.422, 3.430, 3.440, 3.448, 3.457,

3.464, 3.465 e 3.472/2009 (Deputado Chico Uejo); 3.412, 3.417, 3.426, 3.436, 3.444,

3.447, 3.452 e 3.456/2009 (Deputado Padre João); 3.413, 3.418, 3.423, 3.424, 3.431,

3.439, 3.446 e 3.467/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.348/2009 (Deputado

Chico Uejo, em virtude de redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.303, 3.195, 3.249 e 3.404/2009 (relator:

Deputado Padre João); 3.443/2009 (relator: Deputado Chico Uejo, em virtude de

redistribuição); 2.984 e 3.440/2009, ambos com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Chico Uejo); 3.163 e 3.210/2009, este com a Emenda nº 1 (relator: Ademir Lucas, em

virtude de redistribuição). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº

3.021/2009 (relator: Deputado Padre João). Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Padre João, sobre o Projeto de Lei nº 3.017/2009 que conclui pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, o Presidente defere o

pedido de vista do Deputado Chico Uejo. Os relatores dos Projetos de Lei nºs 3.229,
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3.255/2009 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.321/2009 (Deputado Chico Uejo)

solicitam a distribuição de avulso dos pareceres dos referidos projetos, que concluem

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade na forma do Substitutivo

nº 1. Nesse momento, o Deputado Fábio Avelar substitui o Deputado Sebastião

Costa, por indicação da Liderança do BPS. Os Projetos de Lei nºs 3.305, 3.317 e

3.319/2009 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Ademir Lucas, aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei nº 3.442/2009 é retirado da

pauta por falta de pressupostos regimentais. São aprovados os requerimentos que

solicitam sejam baixados em diligência os Projetos de Lei nºs 3.252/2009 à Secretaria

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 3.417/2009 à Seplag, e

3.436/2009 à Seplag e ao Prefeito Municipal de Pompéu (relator: Deputado Padre

João); 3.348/2009 à Secretaria de Estado de Educação, e 3.430/2009 à Seplag e ao

Prefeito Municipal de Pompéu (relator: Deputado Chico Uejo); e 3.429/2009 à Seplag

(relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.162, 3.410, 3.414 e 3.415/2009 (relator:

Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 3.416 e 3.422/2009 (relator:

Deputado Chico Uejo); 3.425, 3.428, 3.433 e 3.434/2009 (relator: Deputado Chico

Uejo, em virtude de redistribuição); 3.426/2009 (relator: Deputado Padre João); 3.413

e 3.423/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.409 e 3.435/2009 (relator:

Deputado Sebastião Costa); 3.176, 3.308, 3.427 e 3.346/2009, este com a Emenda nº

1 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que solicita seja

feito pedido de providências ao Presidente do TJMG, para que regulamente com

urgência o art. 67 da Lei Complementar nº 105, de 14/8/2008, tendo em vista o prazo

legal; e Chico Uejo em que solicita seja enviado pedido de informação ao Presidente

do TJMG, solicitando uma lista contendo o nome dos candidatos, encaminhada ao
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Tribunal Superior Eleitoral, das quatro últimas indicações para ocupar o cargo (titular

e substituto) de Juiz membro da Corte do TRE de Minas Gerais da classe de

advogado. São aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.419 (relator: Deputado Delvito Alves),

3.424 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), 3.456 (relator: Deputado Padre João) e

3.470/2009 (relator: Deputado Gilberto Abramo); e ao DER-MG os Projetos de Lei nºs

3.411 (relator: Deputado Delvito Alves), 3.412 (relator: Deputado Padre João), 3.421

(relator: Deputado Sebastião Costa) e 3.431/2009 (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

extraordinária, a ser realizada às 10h30m do dia 9/7/2009, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Gilberto Abramo - Délio Malheiros.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

9/7/2009

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Domingos Sávio, Lafayette de Andrada, Padre João e Wander Borges,

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 Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Os Projetos de Lei nºs 2.936/2008 e 3.187/2009, em 2º turno, são retirados

da pauta, por falta de pressupostos regimentais. Na fase de discussão do parecer

sobre o Projeto de Lei nº 3.367/2009, em 1º turno, é retirado, pelo relator, Deputado

Domingos Sávio, o parecer lido anteriormente, que conclui pela aprovação do projeto

com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda
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nº 4, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado outro parecer

emitido pelo relator, que conclui por sua aprovação com as Emendas nºs 1 a 3, da

Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 4 e 5, que apresenta. A

Presidência informa que ficou definido entre os membros desta Comissão que as

reuniões ordinárias serão realizadas nas terças-feiras, às 14h30min. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Lafayette de Andrada - Gustavo

Valadares.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

9/7/2009

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Chico Uejo, Gilberto Abramo e Délio Malheiros (substituindo o Deputado

Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Wander Borges. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, na

forma do Substitutivo nº 1, dos Projetos de Lei nºs 3.229, 3.255/2009 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.321/2009 (relator: Deputado Chico Uejo). O

Projeto de Lei nº 3.442/2009 é retirado da pauta, por falta de pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Chico Uejo - Sebastião Costa - Ademir Lucas.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

13/7/2009

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Antônio Genaro, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Djalma Diniz. Nos termos regimentais, o Presidente dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita ao membro presente que a

subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a intermediar conflito de

interesses entre pequenos agricultores que cultivam terreno de propriedade da

empresa ArcelorMittal Inox Brasil. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião

para ouvir a Sra. Vandeni Domingos de Souza, Secretária da Terra de Pingo D’Água,

e os Srs. Anselmo Pires de Carvalho, Gerente de Fazenda; João Batista Santiago e

Sebastião Ferreira da Rocha Júnior, Vereadores da Câmara Municipal de Pingo

d'Água; Carlos Henrique de Moura, Presidente da Associação de Agricultores de

Pingo d'Água; José Lucas, membro da Comissão dos Representantes dos

Agricultores de Pingo d'Água; Antônio Guedes de Aquino e Francisco Gomes,

agricultores, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra ao Deputado Djalma Diniz, 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, 15 de julho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2009

Às 20h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Ruy Muniz e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Domingos Sávio. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Ruy Muniz, 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 na pauta, e a discutir e votar proposições da Comissão e suspende

a reunião. Às 21h21min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados

Ruy Muniz, Dalmo Ribeiro Silva e da Deputada Gláucia Brandão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação na forma do vencido no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.549/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Ruy Muniz, Presidente - Gláucia Brandão - Deiró Marra - Carlin Moura.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2009

Às 20h46min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 21h40min são reabertos os trabalhos. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.936/2008 na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1, no 2º turno, o

Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. A seguir determina a

distribuição em avulso do parecer do relator, Deputado Inácio Franco, que conclui

pela aprovação da Emenda nº 4, apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº

3.187/2009. Os Projetos de Lei nºs 3.343/2009, 2.949/2008 e 3.367/2009 são

retirados da pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem

pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei nº 3.151/2009, em atenção a

requerimento do Deputado Juarez Távora, aprovado pela Comissão. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias dos dias 14/7, às

10, 14, 20 e 21h50min, e 15, 16, e 17/7 , às 10, 14 e 20 horas, para apreciação da

matéria constante na pauta desta reunião e para discutir e votar proposições da

Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Inácio Franco - Adelmo Carneiro Leão

- Gilberto Abramo.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Délio Malheiros. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata

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

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

aumento da violência aos taxistas da Grande BH e nos Bairros Barroca, Calafate,

Coração Eucarístico, Grajaú, Gutierrez, Prado e Santo Agostinho. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Maj. PM Idsel Fagundes, Chefe da
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Seção de Planejamento Operacional do Comando de Policiamento da Capital e o

Maj. PM Daniel Garcia, Comandante da 125ª Cia. da PMMG, representantes do Cel.

PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG; o Sr. Roberto Neves

Silva, Chefe do 1º Departamento de Polícia Civil, e a Sra. Andréa Cláudia Vacchiano

Bravo, Delegada Titular da 5ª Delegacia Regional Sul, representantes do Sr. Marco

Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; e os Srs. Dirceu

Efigênio Reis, Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de

Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens

de Minas Gerais; Márcio Antonio da Silva, Diretor da Coopertáxi-Belo Horizonte; Iraci

Firmino da Silva, Presidente da Associação Comunitária dos Amigos do Coração

Eucarístico, 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 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 4.153, 4.154, 4.157, 4.165 e 4.168/2009. Submetido a

discussão e votação é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.333/2009. 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 João Leite, Padre João e Carlos Gomes (3) em que solicitam seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social, pedido de providências para que o

presídio do Município de Jequeri seja assumido, na sua gestão, pela Subsecretaria de

Administração Penitenciária, no intuito de liberar policiais civis para as atividades

próprias de investigação criminal; seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido

de providências para ampliar e melhorar a iluminação pública no Município de

Urucânia; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para elevar o efetivo policial, o número de viaturas e de outros equipamentos
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necessários ao policiamento no Município de Urucânia e região; da Deputada Maria

Tereza Lara e do Deputado João Leite (2) em que solicitam seja requisitada à TV

Assembleia e aos demais meios de comunicação desta Casa a divulgação da 1ª

Conferência Nacional de Segurança Pública - Etapa Estadual, que se realizará no

período de 21 a 23/7/2009; e que seja encaminhada ao Comandante da PMMG de

Divinópolis e aos organizadores da Primeira Conferência Livre de Segurança Pública

de Divinópolis manifestação de congratulações pela realização do referido evento; do

Deputado Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião de audiência pública,

no Município de Três Pontas, para debater questões relativas à segurança pública,

em especial, à recente rebelião ocorrida na cadeia pública desse Município, e, ainda,

seja realizada visita desta Comissão à cadeia do referido Município; do Deputado

Délio Malheiros em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social

pedido de providências para implantar ou ampliar o Projeto Olho Vivo nos Bairros

Barroca, Calafate, Grajaú, Gutierrez, Prado, Coração Eucarístico e Santo Agostinho;

da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Délio Malheiros (2) em

que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social cópia das notas

taquigráficas desta reunião visando subsidiar as estratégias de atuação das forças

policiais junto ao Igesp; e que seja realizada reunião de audiência pública para

debater formas de prevenção do crime de roubo nas proximidades de

estabelecimentos bancários e discutir segurança nas agências bancárias. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos

convidados e do público presente, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

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

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz e Almir Paraca, membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Braulio Braz. Havendo número regimental, o Presidente,
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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 a matéria

constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa que o

Projeto de Lei nº 2.966/2009, no 2º turno, é retirado de pauta, por ter sido apreciado

em reunião anterior, e o Projeto de Lei nº 2.771/2008, no 2º turno, é retirado de 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. Após

discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 2.943/2008 (relator: Deputado Irani Barbosa) e 3.373/2009

(relator: Deputado Gil Pereira), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido

a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.149/2009. O Presidente designa como

relator do Requerimento nº 4.138/2009 o Deputado Almir Paraca. 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, Antônio Júlio e Inácio Franco (2) em que

solicitam reunião de audiência pública, em Pará de Minas, para avaliar as

providências tomadas e os resultados obtidos a partir do grupo de trabalho composto

por representantes dos órgãos públicos responsáveis pela gestão e pela fiscalização

ambiental da região de Pará de Minas e lideranças rurais locais, criado na audiência

pública de 10/7/2009 e em que solicitam seja encaminhado ofício aos dirigentes da

Semad, do IEF, do Comitê Gestor da Fiscalização Ambiental Integrada - CGFAI -, do

Igam, da Polícia Militar do Meio Ambiente, do CAO-Meio Ambiente do Ministério

Público Estadual e da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento - Seapa -,

para que busquem, na prática da fiscalização ambiental, o ajuste necessário de seus

procedimentos administrativos, tendo em foco a realidade fática dos produtores e das

propriedades rurais, a incapacidade financeira do setor produtivo rural em atender a
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todos os comandos legais e a premente revisão do código florestal, em curso no

Congresso Nacional, sob pena de ser a atividade rural inviabilizada operacional e

financeiramente; Fábio Avelar e Neider Moreira em que solicitam reunião de

audiência pública no Município de Padre Paraíso, para encontrar uma solução acerca

da instalação do lixão no Município; Délio Malheiros em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública da comissão, no Munícipio de Pains, para discutir os

efeitos da exploração mineral, especialmente a do calcário, atividade que vem

causando impacto no meio ambiente, no âmbito desse Município; Wander Borges em

que solicita a realização de reunião de audiência pública para debater as questões

que impedem a implantação do sistema de abastecimento de água e esgoto na

região de São Sebastião de Maquiné, localizada no Município de Santa Luzia, e Arlen

Santiago em que solicita seja realizada audiência pública no Município de Rio Pardo

de Minas, para discutir assuntos referentes ao Parque Estadual Serra Nova.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Almir Paraca - Luiz Humberto

Carneiro.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 10h15min, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Guanhães a

Deputada Cecília Ferramenta, membro da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, a Presidente,

Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, a

integração dos Municípios produtores rurais da região, como forma de enfrentamento

da crise econômica, e questões relativas à fiscalização do transporte de mercadorias

e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
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reunião para ouvir o Sr. Demétrio de Miranda Ayala, Presidente da Câmara Municipal

de Guanhães; a Sra. Cláudia Romeiro D'Ávilla, Consultora do Ministério do

Desenvolvimento Social - MDS -; e os Srs. Ricardo Alves de Oliveira, Articulador

Estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA -; Túlio César Meirelles,

Gerente Regional da Emater, representando o Secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, Gilman Viana Rodrigues; Ronaldo de Assis Carvalho,

Gerente de Fiscalização do DER-MG; Darmis Antônio Dias, Agente Fiscal do DER-

MG; Deobaldino Marques de Pinho, Coordenador Regional do Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA -, representando o Diretor-Geral, Sr. Altino Rodrigues; o 1º-

Sargento Felismino Alves Barbosa, representando o 2º-Ten. Cel. Cláudio Antônio de

Matos, Comandante do 4º Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário de São

João Evangelista; os Srs. Ronnie Teixeira de Paula, Presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Guanhães; Omar Netto, Presidente do Sindicato dos

Produtores Rurais de Guanhães; Hélio Valério Sanches Brandão, Vice-Prefeito de

Virgolândia; Adeilson Medeiros de Oliveira, Prefeito de Cantagalo; o Padre Aureliano

Ferreira de Souza, Prefeito de Malacacheta; o Sr. José Irineu Cordeiro Rocha, Vice-

Prefeito de Malacacheta, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente

e o Deputado Carlin Moura, na condição de autores do requerimento que deu origem

ao debate, tecem suas considerações iniciais; logo após, a Presidência passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos

convidados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges - Sebastião

Helvécio.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e
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os Deputados Elmiro Nascimento e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter

Tosta, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 comunica o recebimento

de comunicação do Deputado Luiz Humberto Carneiro, Líder do BSD, indicando o

Deputado Duarte Bechir para membro suplente da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.162, 3.176, 3.346, 3.413, 3.414 e 3.415/2009

(Deputado Ivair Nogueira); 3.416, 3.422, 3.425, 3.426, 3.427, 3.434 e 3.435/2009

(Deputado Elmiro Nascimento), 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 3.369/2009 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Elmiro Nascimento, em virtude

de redistribuição); no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.269/2009 (relator: Deputado

Ademir Lucas) e 3.312/2009 (relator: Deputado Elmiro Nascimento) e, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.351/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas, 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 3.207 com a Emenda nº 1, 3.395 e 3.397/2009 (relator: Deputado

Walter Tosta), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 4.156/2009. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 1.823/2007, 3.244, 3.265, 3.279, 3.328, 3.331, 3.340 e 3.341/2009. 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
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Deputado André Quintão em que solicita seja realizada audiência pública, em

conjunto com a Comissão de Participação Popular, a pedido do Sindicato dos

Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, visando ao amplo debate sobre a

normatização dos serviços prestados pelos call centers. 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 julho de 2009.

Rosângela Reis, Presidente - Cecília Ferramenta - Elmiro Nascimento.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Neider Moreira e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado

Elmiro Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr.

Cristiano Maia Luz, Coordenador Regional da Defensoria Pública em Pouso Alegre,

publicado no “Diário do Legislativo” em 11/7/09. O Presidente acusa o recebimento,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.303/2009, para a qual designou como relator o

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 votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.155, 4.161, 4.164, 4.169 e 4.189/2009. 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 Sargento

Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir as

possíveis alterações do Projeto de Lei Complementar nº 53/2009. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

14/7/2009

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Chico Uejo. 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 comunica que a reunião se destina a discutir e

votar proposições da Comissão e, em seguida, interrompe a 1ª Parte da reunião, para

ouvir o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG, sobre a

política de segurança do Estado. Este é convidado a tomar assento à mesa. A

Presidência na qualidade de autor do requerimento, faz suas considerações iniciais e

concede a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e ao Deputado Tenente Lúcio,

também autores do requerimento, para suas considerações iniciais; logo após, passa

a palavra ao convidado, para que faça sua exposição. Aberto o debate, 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

Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada visita à cadeia pública do

Município de Santa Rita do Sapucaí, para averiguar as condições em que se

encontram as instalações e o trabalho dos servidores; solicita, ainda, sejam

encaminhadas ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil,

fotos em anexo, da atual situação da citada cadeia; João Leite, Pinduca Ferreira,
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Rômulo Veneroso e Maria Tereza Lara, em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública em São João do Manhuaçu, para debater segurança pública no

Município e na região. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado

Irani Barbosa, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Inácio Franco. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e solicita

ao Deputado Sávio Souza Cruz que proceda à leitura da ata da reunião 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. Suspende-se a reunião. São reabertos

os trabalhos às 17h12min, com a presença dos Deputados Fábio Avelar, Sávio Souza

Cruz e Luiz Humberto Carneiro. Suspende-se a reunião para entendimentos. São

reabertos os trabalhos às 17h28min, com a presença dos Deputados Fábio Avelar,

Sávio Souza Cruz, Almir Paraca 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. O Presidente determina a distribuição

em avulso de parecer de sua autoria que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.771/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 9.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias

na mesma data, às 23h29min, e em 15/7/2009, às 9h30min, com a finalidade de se

apreciar o parecer do Projeto de Lei nº 2.771/2008, no 2º turno, e de se discutirem e
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votarem proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Fábio Avelar, Presidente - Sávio Souza Cruz - Almir Paraca - Gil Pereira - Luiz

Humberto Carneiro.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Às 9h13min, comparecem no auditório da Superintendência de Avaliação e

Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa Social - Sicods - os Deputados Durval

Ângelo e Antônio Genaro, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita ao membro da

Comissão presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina

a obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre a postura de policiais militares

de Santa Luzia em suposto conflito com policiais civis e comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofício da Sra. Luciana Nobre de Moura, em resposta ao

Requerimento nº 3.081/2008, em em que solicita cópia do relatório final da

Corregedoria da Secretaria que apurou a situação do Centro Socioeducativo de Juiz

de Fora; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Gilson Dipp, Corregedor Nacional de

Justiça (2); Alexandre Silveira e Ciro Pedrosa, Deputados Federais; e Célio César

Paduani, Corregedor-Geral de Justiça (2/7/2009); Ruy Muniz, Deputado Estadual

(9/7/2009); Sérgio Penna, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado; e Michel

Temer, Presidente da Câmara dos Deputados (10/7/2009); Olindo Herculano de

Menezes, Corregedor-Geral da Justiça Federal da 1ª Região; Marco Antônio Monteiro

de Castro, Chefe da Polícia Civil; da Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento; e do Sr. Cássio Antônio Ferreira Soares, Chefe de Gabinete da

Secretaria de Estado de Defesa Social (11/7/2009). O Presidente informa que a

matéria constante na pauta não será apreciada. A Presidência interrompe a 1ª Parte

da reunião para ouvir os Srs. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e

Coordenador CAO-DH; José Francisco da Silva, Superintendente de Avaliação e
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Qualidade de Atuação do Sistema de Defesa Social, representando o Sr. Maurício de

Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social; o Cel. PM César

Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia Miltar, representando o Cel. PM

Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da Polícia Militar; o Sr. Paulo Vaz

Alkimin, Ouvidor-Geral de Polícia; o Tenente Nelson Henriques Pires, Presidente da

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais; os Srs. Antônio Marco Pereira, Presidente do Sindipol; Édson José Pereira,

Presidente do Sindepo; Denílson Aparecido Martins, Vice-Presidente do Sindipol; e

Geraldo Moraes, Corregedor-Geral da Polícia Civil, que são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, faz suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, na mesma data, às 15 horas,

para apreciar, em turno único, os Requerimentos nºs 4.104 e 4.192/2009 e discutir e

votar proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Júlio - Ruy Muniz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.398/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Mineiro de Juventude - IMJ -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.398/2009 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Instituto Mineiro de Juventude, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 2004, que tem por finalidade desenvolver

estudos e pesquisas demográficas, socioeconômicas, culturais e comportamentais

sobre a juventude.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, promove reuniões para

elaboração de propostas de políticas públicas para a juventude e acompanha o

trâmite de projetos de iniciativa parlamentar conexas com o interesse da juventude.

Ademais, incentiva a participação dos associados e da comunidade nos

movimentos sociais realizados pelo Instituto e por outros órgãos que envolvam a

juventude e estudantes; firma parcerias e convênios com órgãos públicos estaduais,

viabilizando, dessa forma, a ampliação de seu trabalho, a continuidade de seus

projetos junto à juventude, bem como a promoção e a consolidação da cidadania.

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° 3.398/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.035/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Gilberto Abramo, o projeto de lei

em epígrafe dispõe sobre a proibição de consumo de produtos derivados do tabaco

em recintos coletivos fechados e dá outras providências.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão

de Saúde, que, em sua análise do mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma
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do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo proibir o uso de produtos fumígenos,

derivados ou não do tabaco, em recintos coletivos fechados, públicos ou privados.

Segundo o autor, a finalidade da proposição é aumentar a repressão ao uso de

produtos fumígenos, baseado em estudos que comprovam os malefícios à saúde da

população, incluindo o fumante passivo, causados por esses produtos. Com essa

proposição busca-se criar ambientes totalmente desfavoráveis ao fumo. Ressaltamos

que o autor deseja deixar claro na lei que nos locais abertos é permitido fumar.

Conforme exposto no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a forma como

foi apresentada a proposição mostra-se antijurídica, pois em alguns pontos viola a

norma geral que rege a matéria, Lei Federal nº 9.294, de 1996, e, em outros, não traz

nenhuma novidade jurídica. Por meio do Substitutivo nº 1, que altera a Lei nº 12.903,

de 1998, buscou-se atingir todos os recintos coletivos fechados, obrigando os

estabelecimentos a adotar medidas para garantir a proteção da saúde dos não

fumantes.

A Comissão de Saúde corroborou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça

e destacou que as alterações apresentadas no Substituivo nº 1 estão “em

consonância com a legislação federal e aprimoram a proposição ao remeter as

penalidades às já previstas na Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de

Saúde do Estado de Minas Gerais.” Mas a Comissão considerou importante destacar,

no texto legal, que “as tabacarias e os locais abertos estão isentos de cumprir a

exigência de ter área isolada exclusiva para fumantes” e ressaltou que ocorreu “uma

remissão equivocada à legislação que trata das penalidades”. Buscando resolver

esses pontos, foi apresentado o Substitutivo nº 2.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, o projeto

original e os Substitutivos nºs 1 e 2 não criam despesas para os cofres públicos e não

têm impactos na Lei Orçamentária, dessa forma, não contrariam a Lei de

Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.
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Destacamos que não ocorrerá impacto significativo aos empreendedores do setor

privado, pois a Lei Federal nº 9.294, de 1996, em seu art. 2º, já proíbe o uso dessas

substâncias em recinto coletivo, privado ou público, mas abre uma exceção a “área

destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento

conveniente”. Os Substitutivos nºs 1 e 2 apenas estabelecem uma norma específica

sobre o isolamento de áreas destinadas à prática do tabagismo em recintos coletivos

fechados.

Em vista dessas considerações, entendemos que as medidas propostas pelo

Substitutivo nº 2 são pertinentes, mas, buscando atender à técnica legislativa, dando

forma adequada à matéria, apresentamos o Substitutivos nº 3.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.035/2009, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 3, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Altera o art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junho d e 1998, que define medidas para

combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e similares nos locais que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 7° da Lei n° 12.903, de 23 de junh o de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 7° – Nos recintos coletivos fechados, público s e privados, somente poderão ser

destinadas à prática de tabagismo áreas isoladas por barreira física, com arejamento

suficiente ou equipadas com aparelhos que garantam a exaustão do ar para o

ambiente externo, nos termos da Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996.

§ 1º – Para os fins do “caput” deste artigo, entende-se por recinto coletivo o local

destinado à utilização permanente e simultânea por diversas pessoas.

§ 2º – Fica excluída da vedação do “caput” deste artigo as tabacarias e

estabelecimentos similares e os locais abertos ou ao ar livre, ainda que cercados ou

de qualquer forma delimitados em seus contornos.

§ 3º – A destinação de área para a prática de tabagismo em desacordo com o

disposto no “caput” sujeita o estabelecimento às penalidades previstas nas alíneas
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“a”, “b”, “g”, “h”, “i” e “m” do inciso XXXVI do art. 99 da Lei nº 13.317, de 24 de

setembro de 1999.”.

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

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 496/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 496/2007, de autoria do Deputad o Leonardo Moreira, que

dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 496/2007

Institui a política estadual de incentivo à cultura da bucha vegetal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a política estadual de in centivo à cultura da bucha vegetal

como parte da política de desenvolvimento agrícola do Estado, de que trata a Lei n°

11.405, de 28 de janeiro de 1994.

Parágrafo único – A cultura da bucha vegetal compreende a produção, a extração e

a valorização da bucha vegetal como instrumento de promoção do desenvolvimento

socioeconômico regional e integrado do Estado.

Art. 2° – O desenvolvimento da cultura da bucha veg etal no Estado obedecerá às

normas e diretrizes dos programas governamentais e dos empreendimentos privados

voltados para o incentivo dessa cultura e ao que dispõe a Lei n° 11.405, de 1994.

Parágrafo único – Serão atendidas por esta política, prioritariamente, as pequenas e

médias propriedades das regiões voltadas para a cultura da bucha vegetal.

Art. 3° – A política estadual de incentivo à cultur a da bucha vegetal será
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implementada conforme as seguintes diretrizes:

I – valorização da bucha vegetal como produto agrícola capaz de contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico do Estado;

II – desenvolvimento tecnológico do produto e dos subprodutos da cultura da bucha

vegetal;

III – desenvolvimento de mercado para a bucha vegetal e seus subprodutos;

IV – organização social dos produtores de bucha vegetal.

Art. 4° – São instrumentos da política estadual de incentivo à cultura da bucha

vegetal:

I – crédito anual;

II – assistência técnica;

III – promoção e comercialização do produto.

Art. 5° – Para a efetivação da política de que trat a esta lei, compete ao Poder

Executivo:

I – estimular a utilização da bucha vegetal na composição de sistemas

agroflorestais;

II – incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico da cultura da bucha

vegetal e da aplicação de seus produtos e subprodutos;

III – buscar parcerias com entidades públicas e privadas para incrementar a

produção e a comercialização dos produtos;

IV – estimular a formação de associações ou cooperativas de produtores de bucha

vegetal;

V – produzir mudas de bucha vegetal em viveiros públicos estaduais;

VI – instituir sistema de certificação de origem e qualidade para a bucha vegetal.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 614/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 614/2007, de autoria do Deputad o Weliton Prado, que institui a

Política Estadual do Livro, no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras
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providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emend a n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 614/2007

Institui a Política Estadual do Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída a Política Estadual do Li vro, destinada a promover e

incentivar a leitura e o acesso ao livro e a apoiar a produção, a distribuição e a

comercialização de livros no Estado, com vistas à difusão da cultura, à transmissão

do conhecimento, ao estímulo à pesquisa social e científica e à conservação do

patrimônio cultural.

Art. 2° – Para efeito desta lei, considera-se:

I - livro a publicação não periódica de textos escritos, em fichas ou folhas

grampeadas, coladas ou costuradas, em volume cartonado, encadernado ou em

brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e com qualquer acabamento;

II - autor a pessoa física criadora de livros;

III - editor a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de reprodução de livros,

dando a eles tratamento adequado à leitura;

IV - distribuidor a pessoa jurídica que atua no ramo de compra e venda de livros por

atacado;

V - livreiro a pessoa jurídica ou o representante comercial autônomo que se dedica

à venda de livros.

Parágrafo único - Equiparam-se a livro:

I - fascículos e publicações de qualquer natureza que contenham parte de livro;

II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material

similar;

III - roteiros de leitura e estudo de obras literárias ou didáticas;

IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
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V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;

VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante

contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;

VII - obras divulgadas em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de

pessoas com deficiência visual;

VIII - obras impressas em braile.

Art. 3° – A política de que trata esta lei tem como  objetivos:

I - assegurar o direito de acesso e uso do livro;

II - fomentar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a comercialização do

livro;

III - estimular a produção, por escritores e autores mineiros ou residentes no

Estado, de obras de caráter científico e cultural;

IV - promover e incentivar o hábito da leitura;

V - preservar o patrimônio literário, bibliográfico e documental do Estado;

VI - criar condições para que o mercado editorial do Estado possa competir no

cenário nacional e internacional;

VII - apoiar a livre circulação no País de livros editados no Estado;

VIII - capacitar a população para o uso do livro, como fator fundamental para seu

progresso econômico, político e social e para a justa distribuição do saber e da renda;

IX - promover a instalação e a ampliação de livrarias, bibliotecas e pontos de venda

de livros no Estado;

X - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros do Estado as condições

necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei;

XI - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.

Art. 4° – Para a consecução dos objetivos previstos  nesta lei, compete ao poder

público, isoladamente ou por meio de parcerias públicas ou privadas:

I - criar e executar projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura, bem como

ampliar os projetos existentes;

II - estabelecer parcerias com entidades públicas ou privadas para o

desenvolvimento de programas de incentivo à leitura;

III - incentivar a criação e a execução de projetos voltados para o estímulo e a
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consolidação do hábito de leitura, mediante:

a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de textos de literatura

nas escolas;

b) exigência de acervo mínimo de livros nas bibliotecas escolares para autorização

de funcionamento de escolas públicas e privadas;

c) incentivo à adoção, pelas escolas públicas e privadas, de obras literárias

produzidas no Estado;

d) elaboração, pelos órgãos competentes, de um cronograma de eventos e

atividades de incentivo à leitura nas escolas da rede pública estadual;

e) inclusão de quadros para a promoção da leitura e a divulgação de obras de

escritores mineiros na programação das entidades de radiodifusão vinculadas à

administração pública estadual;

f) desenvolvimento de bibliotecas digitais e inclusão de seu acervo nos sítios

eletrônicos oficiais do Estado;

IV - instituir programas regulares de incentivo à exportação de livros produzidos no

Estado e à sua venda em feiras e eventos internacionais;

V - criar cursos de capacitação nas áreas de produção, edição e comercialização de

livros em todo o Estado;

VI - criar linhas de crédito específicas para as editoras com sede no Estado e para o

sistema de distribuição de livros;

VII - elaborar o Plano Estadual do Livro e Leitura, em articulação com a União e os

Municípios.

Art. 5° – Para cumprimento do disposto na Lei feder al n° 10.753, de 30 de outubro

de 2003, o Poder Executivo consignará em seu orçamento anual verba destinada às

bibliotecas públicas para sua manutenção e para a aquisição de livros.

Parágrafo único - Os livros a serem adquiridos serão selecionados a partir de lista

com indicações feitas pelos responsáveis diretos pelas bibliotecas públicas.

Art. 6° – É obrigatória a adoção do número internac ional padronizado ISBN, bem

como da ficha de catalogação, para publicação do livro.

Parágrafo único - O número a que se refere o “caput” deste artigo constará na parte

inferior da quarta capa do livro impresso.
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Art. 7° – O livro não é considerado material perman ente para fins de controle dos

bens patrimoniais das bibliotecas públicas.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 910/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 910/2007, de autoria do Deputad o Domingos Sávio, que

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, 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° 910/2007

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. 1° – Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado de Minas

Gerais – DER-MG – autorizado a doar ao Município de São Tiago imóvel com área de

6.517,40m² (seis mil quinhentos e dezessete vírgula quarenta metros quadrados),

situado naquele Município, registrado sob o n° 6.95 4, a fls. 144 do Livro 2-X, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à implantação de

um centro de educação infantil.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do DER-MG 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.
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Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 964/2 007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 964/2007, de autoria do Deputad o Délio Malheiros, que obriga

as instituições financeiras a advertir os usuários de seus serviços sobre fraudes, 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° 964/2007

Obriga as instituições financeiras a informar os usuários de seus serviços sobre

fraudes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam as instituições financeiras localiz adas 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.

Art. 2° – Para fins do disposto no art. 1°, a insti tuição financeira adotará um dos

seguintes procedimentos:

I – apresentar informação em destaque junto às instruções de uso de seus serviços;

II – disponibilizar informação em sua página na internet;

III – encaminhar correspondência à residência do cliente.

Art. 3° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às sanções

previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembr o de 1990.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.643 /2007

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.643/2007, de autoria do Deput ado Gilberto Abramo, que

proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de cobrar taxas por

informações cadastrais do consumidor, 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° 1.643/2007

Torna obrigatória a afixação de cartaz com a transcrição de dispositivo da Lei

federal n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dis põe sobre as locações dos imóveis

urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam as empresas imobiliárias obrigadas a afixar em suas dependências,

em local visível, cartaz contendo a transcrição do art. 22 da Lei federal n° 8.245, de

18 de outubro de 1991.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei federal n° 8.078 , de 11 de setembro de 1990.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE JULHO DE 2009

ATAS

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Sargento Rodrigues

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

do Deputado Irani Barbosa; aprovação - Registro de presença - Correspondência:

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

nºs 3.546 a 3.551/2009 - Requerimentos nºs 4.270 a 4.284/2009 - Comunicações:

Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Meio Ambiente, de

Segurança Pública (2), do Trabalho (2), de Política Agropecuária, de Saúde, de

Educação, de Assuntos Municipais e de Direitos Humanos e dos Deputados Elmiro

Nascimento e Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Sargento

Rodrigues, Carlos Pimenta e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

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

Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres

de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 496, 614, 910, 964 e 1.643/2007;

aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.723/2007; encerramento

da discussão; votação do parecer; aprovação; verificação de votação; inexistência de

quórum para votação; anulação da votação; chamada para a recomposição do

número regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos; questão

de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Requerimento do Deputado Gilberto

Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - 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 - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio Braz -
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Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -

Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Jangrossi -

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, ontem ocupei a tribuna para falar sobre

o acordo que havia sido feito nos bastidores, a fim de que eu e o Deputado Dalmo

Ribeiro Silva fôssemos para o 2º turno na disputa para o cargo de Conselheiro do

Tribunal de Contas. Hoje, no “Estado de Minas”, foi publicada uma matéria dizendo

que eu estava fazendo choradeira. Essa matéria não retratou bem a verdade, pois fui

agradecer os votos que tive, ou seja, os 25 ou 26 que estavam acertados e

acordados dentro da Casa. Eu e o Deputado Rêmolo Aloise, que participamos do

acordo, cumprimos a nossa parte. Quem não cumpriu a sua foram os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Alberto Pinto Coelho, Mauri Torres e Dinis Pinheiro. Gostaria de

dizer que algumas coisas nos preocupam nesta Casa. O Deputado Mauri Torres não



____________________________________________________________________________
1386

pôde ser indicado para o cargo de Conselheiro, porque está com um processo

engavetado no Ministério Público sobre aquele caso da SMP&B, que avalizou para

retirar o dinheiro, a fim de comprar o apartamento no portal dos marajás. Além disso,

está com outro processo de desvio de dinheiro do Iplemg. Se esse homem não serviu

para ser indicado para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, como o

Governador o mantém como Líder do Governo nesta Casa? Isso é constrangedor

para nós. Há outro fato constrangedor. Solicitei a esta Casa algumas informações e

as fitas deste Plenário nos últimos cinco meses, desde fevereiro para cá, para

averiguar quem está batendo o ponto para o Deputado Zezé Perrella. Por meio de

requerimento, solicitei as fitas de todas as áreas de segurança desta Casa e das

presenças por via eletrônica e manual que a assessora, lá em cima, na mesa do

Plenário, fica anotando. Estou entrando com um pedido de cassação do mandato do

Deputado Zezé Perrella por abandono desta Casa e não cuidar dos interesses. Ele foi

eleito para ser Deputado, não para ser Presidente do Cruzeiro, a fim de puxar saco

da estrutura de governo. Estou entrando, nesta semana, com um pedido de cassação

dele. Com todos esses requerimentos, quero saber aqui dentro quem está “pianando”

para o Deputado Zezé Perrella. Reafirmo que, no dia em que estivemos juntos, o

Governador Aécio Neves nos deu a palavra de que não interferiria na indicação do

cargo de Conselheiro. No entanto, no dia da eleição, o Deputado Mauri Torres saiu

como um rato desta Casa, vasculhando e chamando Deputados daqui e dali, em

nome do Palácio. Queria saber do Governador se honra a sua palavra, a mesma

palavra de Tancredo e do Governador Hélio Garcia, ou se podemos pegá-la, amassá-

la e jogá-la na lata de lixo. Gostaria desse esclarecimento e formularei essa pergunta

diretamente ao Governador. Quero saber como se mantém um homem que não tem

ficha limpa, que está envolvido numa série de falcatruas neste Estado e continua

como Líder do Governo nesta Casa. Portanto fica esclarecido aqui: agradeço os

meus votos, pois o que é combinado não é caro. Tive os 25 votos, entre os 25 e os 27

combinados num jogo em que estavam seis pessoas, as quais aqui já nominei,

embora algumas delas não honrem as calças que usam para falar que isso é

verdade. Acredito que o Deputado Rêmolo Aloise honre as suas calças e reafirme

aqui exatamente o que combinamos e o que foi feito nesta Casa. O acordo era para
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que o Deputado Sebastião Helvécio não fosse indicado para o Tribunal de Contas.

Sou muito homem e fui a vida inteira, para honrar as minhas calças - aliás, esta daqui

usei poucas vezes, mas a honro assim mesmo. Gostaria que V. Exa. registrasse o

meu protesto contra a publicação no “Estado de Minas”, que apresentou a matéria

como se eu estivesse insatisfeito; pelo contrário, estou hipersatisfeito. Todos que

assumiram votar comigo votaram comigo. Obviamente alguns desonrados que

assumiram votar com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva não conseguiram - nem ele

mesmo, coitado, votou nele; ele deve ter votado no Deputado Sebastião, pela festa

que estava fazendo aí. Mas um homem que tem um currículo de puxa-saquismo

como ele tem obviamente desmente, como desmentiu no “Estado de Minas”, que

participou de um acordo. Aliás, o Sr. Alexandre Bossi, servidor desta Casa, esteve

comigo no gabinete do Deputado Rêmolo Aloise, quando estávamos revendo as

assinaturas para dar condição ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva de ser candidato.

Quero que ele venha aqui desmentir, pois o funcionário Alexandre Bossi é nossa

testemunha. Continuarei dizendo que estou satisfeito. A última vez que disputei um

cargo nesta Assembleia foi para Presidente, quando também concorreu o Deputado

Antônio Júlio. Nessa oportunidade, obtive sete votos. Diante dessa votação, a minha

consideração perante meus pares melhorou bastante. Portanto, gostaria de dizer a V.

Exa. que continuo honrando as calças que uso. Não falo mentira, como disse o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva ao jornal “Estado de Minas”. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - Não havendo retificação a ser

feita, dou a ata por aprovada.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nas galerias, de

policiais civis de Minas Gerais, representados aqui pelos examinadores do Detran.

Correspondência

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

OFÍCIOS

Do Sr. Patrus Ananias, Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

encaminhando convite para o simpósio internacional “Políticas sociais para o



____________________________________________________________________________
1388

desenvolvimento: superar a pobreza e promover a inclusão”, a realizar-se de 5 a

7/8/2009, em Brasília-DF.

Do Sr. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de Justiça, tecendo

considerações sobre as emendas apresentadas ao projeto de lei que institui o

adicional de desempenho no âmbito do Poder Judiciário do Estado. (- Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 2.968/2009.)

Do Sr. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado do Espírito Santo (em exercício), prestando informações relativas ao

requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício

2.805/2008/SGM.

Do Sr. Cleonilson Nicácio Silva, Presidente da Infraero, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 3.348/2009, da Comissão Especial dos Aeroportos.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 3.838/2009, da Comissão Extraordinária para o

Enfrentamento da Crise Econômico-Financeira Internacional.

Da Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde e Gestor do SUS-MG, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.659/2009, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. João Wellington Pereira, Chefe de Gabinete do Ministério da Previdência

Social, prestando informações relativas ao Requerimento nº 3.950/2009, da Deputada

Rosângela Reis.

Do Sr. Mário Augusto Alves Andrade, Prefeito Municipal de Entre-Rios de Minas,

encaminhando convite para a 50ª Festa da Colheita, a realizar-se de 22 a 26/7/2009,

nesse Município.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG, informando a situação

atualizada dos recursos do programa que menciona. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu Junior, Presidente do Conselho Estadual do

Idoso de Minas Gerais - CEI-MG -, pedindo providências para a alteração da LDO no

que tange à política orçamentária relativa aos conselhos vinculados à Subsecretaria
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de Direitos Humanos da Sedese. (- À Comissão de Direitos Humanos)

Do Sr. Luciano Luz Badini Martins, Coordenador do CAO-MA, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.051/2009 , da Comissão de Meio

Ambiente.

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de

Transporte encaminhado por meio do Ofício nº 934/2009/SGM, de 14/5/2009.

Do Sr. Breno Henrique Avelar de Pinho Simões, Chefe de Gabinete da Secretaria

de Saúde (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.668 e

3.671/2009, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.203/2008, da Comissão de

Educação.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional (substituto) do DNIT

(2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 3.045/2008 e

3.995/2009, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (2), informando a liberação dos

recursos financeiros que menciona, destinados a garantir a execução de programas

desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Maurício Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.569/2009, do Deputado

Weliton Prado.

Do Sr. Antônio Libério de Borba, do Sindcefet-MG, encaminhando a pauta da

campanha salarial de 2009 dos docentes das instituições federais de ensino, para

ciência e divulgação. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg-Sescoop-MG, agradecendo

homenagem prestada por esta Casa ao segmento, por ocasião do Dia Internacional

do Cooperativismo e dos 15 anos do Sicoob Central Cecremge.

Do Sr. Emanuel Carneiro, Diretor-Presidente da Rádio Itatiaia, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos
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encaminhado por meio do Ofício nº 1.589/2009/SGM.

Da Sra. Laura Urrejola, Diretora Técnica da Alerce, convidando para audiência

pública no Distrito de Sete Cachoeiras, pertencente ao Município de Ferros.

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 3.546/2009

Inclui no calendário turístico do Estado o Festival da Cultura Popular do Vale do

Jequitinhonha - Festivale.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica incluído no calendário turístico do Estado o Festival da Cultura Popular

do Vale do Jequitinhonha - Festivale.

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

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2009.

Carlos Gomes

Justificação: Em sua 27ª edição, a ser realizada de 26/7 a 1º/8/2009, na cidade de

Grão Mogol, o Festival da Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale - é um

dos mais importantes festivais do gênero realizado no Brasil. É realizado uma vez por

ano, em Municípios diferentes do Vale do Jequitinhonha.

Idealizado no ano de 1980, o Festivale serviu para difundir a cultura do Vale do

Jequitinhonha. Seus fundadores eram jovens da região que residiam em Belo

Horizonte para estudar. Indignados com injustiças cometidas contra o povo, decidiram

criar um meio para mostrar o que o Vale tinha de melhor: sua cultura. Assim, foi

realizado no Município de Itaobim, no ano de 1980, o primeiro encontro de artistas,

artesãos, poetas, cantadores, trovadores e anciãos do movimento cultural que

defendia com toda sua força o desenvolvimento político e cultural da região.

É importante ressaltar a premiação dada pelo Iphan na categoria “Divulgação de

Cultura Popular” relativamente ao prêmio Rodrigo de Melo Franco, em 2008.

Pelos motivos acima expostos, conclamamos os nobres pares a aprovar este
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projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.547/2009

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Coração de Jesus.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Coração

de Jesus o imóvel com área de 1.617,36m² (mil seiscentos e dezessete vírgula trinta e

seis metros quadrados), situado na Avenida Montes Claros, nesse Município,

registrado sob o nº R2/5.603, no Livro 2-AE, fls. 003, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Coração de Jesus.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” desse artigo destina-se a obras de

várias secretarias municipais.

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

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2009.

Carlos Pimenta

Justificação: Esta proposição tem por objetivo fazer a reversão, ao Município de

Coração de Jesus, de imóvel situado nesse Município.

Com a municipalização da educação, o referido imóvel foi doado, à época ao

Estado, em acordo com Registro nº R2/5.603, de 12/6/93, destinado à construção de

um prédio escolar para sediar a Escola Estadual de Coração de Jesus.

Posteriormente, com a construção do Caic na sede municipal, a referida escola foi

transferida para esse prédio e a seguir municipalizada, estando o terreno, objeto de

doação, atualmente cedido à Prefeitura, onde funciona a Secretaria Municipal de

Atividades Urbanas.

Diante da escassez de áreas na sede municipal, para instalação de importantes

equipamentos públicos, é de relevante importância a reversão ora solicitada.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.548/2009

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Posses e Região -

Asscop -, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Região - Asscop -, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2009.

Célio Moreira

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

Associação Comunitária de Posses e Região, entidade sem fins lucrativos que tem as

seguintes finalidades: prestar serviços que possam contribuir para o fomento e a

racionalização das explorações agropecuárias ou não agropecuárias, conferir

assistência à criança, ao adolescente, à maternidade e à velhice. Promover melhoria

nas condições de vida das famílias, integrar o indivíduo no mercado de trabalho,

realizar atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto a religião,

cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e as atende, com a observância

dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da

economicidade e da eficiência.

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

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

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

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.549/2009

Dispõe sobre a liberação da saída em posse de prova aplicada em concursos
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públicos e privados no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições organizadoras de concursos públicos e privados no

âmbito do Estado de Minas Gerais obrigadas a liberar a saída com o caderno de

prova utilizado pelo candidato durante a realização de concurso.

Parágrafo único - Entende-se por caderno de prova o glossário entregue ao

candidato com as questões a serem respondidas no gabarito. Excluem-se do

determinado nesta lei questionários socioeconômicos ou qualquer outro cujo objeto

não seja a avaliação efetiva do candidato no concurso.

Art. 2º - Entende-se como candidato detentor do direito supracitado aquele

devidamente inscrito e que cumpriu todas as determinações do edital do respectivo

concurso.

§ 1º - Para ter direito a levar a prova consigo, o candidato deverá respeitar o horário

de sigilo e a postura determinados pela instituição realizadora, dentro e nas

intermediações do recinto onde são aplicadas as provas.

§ 2º - Caso o candidato faça a opção por não levar o caderno de prova consigo,

deve entregá-lo ao fiscal de prova ou depositá-lo em local indicado pela organização

do concurso, não podendo, sob nenhuma alegação, deixar o caderno de prova em

outro lugar dentro do recinto onde são aplicadas as provas.

Art. 3º - Considera-se para enquadramento no disposto no art. 1º desta lei provas

de concursos públicos referentes a:

I - ingresso de servidores efetivos em cargos da administração do poder público

estadual;

II - ingresso de estudantes em instituições educacionais publicas estaduais e

privadas de ensino fundamental, médio e superior;

III - ingresso a cargos de autarquias estaduais;

IV - vagas de estágio em instituições ligadas ao poder público estadual ou em

instituições privadas.

Art. 4º - Provas discursivas ou provas para cuja apuração do resultado sejam

necessárias as folhas de prova e não somente o gabarito de respostas ficam

excluídas do disposto no art. 1º desta lei.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2009.

Doutor Rinaldo

Justificação: As instituições que realizam concurso público geralmente não

permitem que o candidato, após o término do concurso, levem consigo o caderno de

provas, sendo-lhe permitido levar apenas um rascunho do gabarito das questões para

posterior conferência com o gabarito oficial, normalmente divulgado na internet.

Contudo, é sabido que a correção das provas é feita, por motivos práticos, somente

pelo gabarito da folha de respostas descartando-se o caderno de provas. Dessa

forma, não existem motivos aparentes para não se permitir ao candidato a posse do

seu caderno.

A entrega do caderno de provas aos candidatos na saída do local da prova

possibilitaria uma identificação mais precisa, no momento da conferência, dos erros

cometidos por eles. Atentando para o fato de que a conferência é uma forma de

aprendizado, o candidado tem o direito de saber exatamente onde errou,

precisamente em qual questão, bem como de quantos pontos precisará na prova

seguinte, visto que muitos desses concursos têm suas provas realizadas em mais de

um dia. Esta medida ainda facilitaria o requerimento de recursos administrativos

impetrados pelos candidatos para anulação de questões ou mudança de gabarito,

pela possibilidade de uma visualização exata do enunciado da questão.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto,

com a certeza de que facilitar a conferência e o consequente aprendizado, pelos

candidatos de concursos públicos, do conteúdo das questões da prova, é um ato de

boa fé.

- 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 3.550/2009

Declara de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente do Vale do Jequitinhonha - Cededica-Vale -, com sede no Município de

Pedra Azul.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente do Vale do Jequitinhonha - Cededica-Vale -, com sede no

Município de Pedra Azul.

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

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2009.

Juarez Távora

Justificação: Fundado em 8/10/2001, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente do Vale do Jequitinhonha - Cededica-Vale - tem como finalidade

defender os interesses infanto-juvenis. Entre seus objetivos estão desenvolver

projetos e atividades voltados à família, à criança e ao adolescente, assistir e

valorizar as pessoas menos favorecidas, proporcionar lazer e entretenimento,

resgatar a autoestima e a valorização da criança e do adolescente, inserindo-as no

convívio social e dando-lhes uma perspectiva melhor para o futuro. Para isso, realiza

oficinas de arte, esporte e higiene pessoal.

Sendo assim, espera o signatário merecer 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 3.551/2009

Autoriza o Poder Executivo a conceder o benefício que especifica e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro mensal, de

interesse das áreas de assistência social e saúde do Estado, mediante pagamento

das contas de água e serviço de tratamento de esgoto, nos limites estabelecidos em

regulamento próprio, às entidades prestadoras de serviços de terapia renal

substitutiva, mediante convênios a serem celebrados pela Secretaria de Estado

competente e as empresas concessionárias respectivas, e termo de compromisso

com as entidades pretendentes.
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Art. 2º - O auxílio social e econômico de que trata o art. 1º desta lei visa a promover

o aumento da capacidade de atendimento das unidades de assistência aos

portadores de doenças renais e de insuficiência renal crônica, aprimorando assim o

serviço disponibilizado à população e propiciando a seus pacientes atenção e

assistência integral e integrada.

Art. 3° - Para os efeitos desta lei, os critérios q uanto à definição dos beneficiários,

dos limites do benefício a ser concedido conforme prescreve o art. 1° e dos

parâmetros utilizados como base para a sua concessão serão estabelecidos por

decreto do Poder Executivo.

Art. 4° - As despesas decorrentes da implantação de sta lei serão custeadas com

recursos do orçamento da seguridade social, consignadas na unidade orçamentária

competente.

Art. 5º - Para os fins dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000, o Poder Executivo estimará o montante da despesa decorrente do disposto

nesta lei e o incluirá no Orçamento Estadual relativo ao exercício financeiro em que o

benefício deve produzir efeitos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

a partir do exercício financeiro imediatamente posterior àquele em que for

implementado o disposto no art. 5º desta lei.

Sala das Reuniões, 16 de julho de 2009.

Neider Moreira

Justificação: Tenho a honra de submeter à elevada deliberação desta nobre Casa

de leis, este projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio

financeiro mensal, de interesse das áreas de assistência social e saúde do Estado, às

entidades prestadoras de serviços de terapia renal substitutiva para pagamento das

contas pelo consumo de água tratada e pela utilização do serviço de tratamento de

esgoto.

Quanto aos aspectos legal e constitucional, a Constituição da República prescreve

em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

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

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua
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promoção, proteção e recuperação”; ainda na mesma seção, estabelece no art. 197

que “são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,

devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por

pessoa física ou jurídica de direito privado”.

A Lei Federal nº 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes, preconiza que “a saúde é um direito fundamental do ser humano,

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

No tocante ao mérito, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia - SBN -,

a prevalência da doença renal crônica em estágio avançado, com necessidade de

terapia renal substitutiva, é de 593 pmp (censo SBN-2008), na Região Sudeste do

País. No Brasil, em torno de 90 mil pacientes estão em tratamento dialítico, sendo

que mais de 10 mil desses são no Estado de Minas Gerais.

A terapia renal substitutiva pode ser realizada por meio de hemodiálise, diálise

peritoneal ou transplante, entretanto, 90,8% dos pacientes renais crônicos realizam

hemodiálise (censo SBN-2007).

Para a realização do procedimento de hemodiálise, são consumidos 400 litros de

água potável por sessão. Essa água deve ser submetida a tratamento prévio, por

meio de sistemas muito onerosos. O custo de água potável corresponde a 6% do

faturamento das clínicas conveniadas ao SUS, e o custo do tratamento dessa água

corresponde a mais 3% do faturamento. Dessa forma, observa-se que somente para

o uso da água, as clínicas são obrigadas a gastar 9% do faturamento que recebem do

SUS. Vale ressaltar que a água corresponde apenas a um entre inúmeros itens

necessários a realização da hemodiálise - todos igualmente onerosos.

Ocorre que 94% das Unidades de Terapia Renal Substitutiva são conveniadas ao

SUS (censo SBN-2007) e são remuneradas por meio de tabelas notoriamente

defasadas, com reajuste de apenas 5% nos últimos 3 anos. Os baixos valores da

tabela do SUS, associados à elevação progressiva dos custos de todos os insumos,

impostos e de recursos humanos, além da defasagem entre a realização dos serviços

e pagamento destes (mais de 60 dias), obrigam as unidades de hemodiálises a
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realizarem empréstimos bancários frequentes. Essa situação está sendo agravada de

tal forma, que já prejudica o investimento no setor, gera falta de vagas para pacientes

novos e coloca em risco a qualidade e a continuidade do atendimento à saúde.

Outra agravante decorre do fato de que as clínicas que prestam serviços de diálise

ao SUS, sob gestão estadual, vêm sofrendo cortes lineares nos pagamentos,

justificadas pelo não repasse dos valores pelo Ministério da Saúde. Em muitos casos,

esses cortes chegam a 7% do valor total das faturas, representando enorme prejuízo

acumulado, em se considerando que a situação vem ocorrendo desde o ano de 2004.

É importante frisar que o Tesouro Estadual vem, nos últimos anos, buscando essa

diferença, pela sensibilidade social do Governo.

Por tais fatos, diante da realidade vivenciada pelos usuários dos serviços de diálise

oferecidos pelo SUS, cuja situação delicada e precária é de conhecimento público,

expondo a sério risco a atividade exercida pelas unidades de diálise e, por

consequência, a vida dos pacientes, é inegável a relevância da medida proposta.

A grave situação de anormalidade econômico-financeira ou administrativa

enfrentada pelas clínicas de terapia renal substitutiva coloca em risco a qualidade ou

continuidade do atendimento à saúde. A diálise é fundamental para a vida do

paciente, sendo evidente a luz do alcance do projeto e os benefícios que ele traz.

Por fim, no que concerne à importância da proteção da vida e da saúde dos

cidadãos brasileiros, pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal: “Entre proteger a

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito inalienável, assegurado

pela própria Constituição da República (art. 5º, “caput”), ou fazer prevalecer, contra

essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado,

entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem éticojurídica

impõem ao julgador uma só e possível ação: o respeito indeclinável à vida.”

(Pet/1246, Ministro Celso de Mello).

Outros Estados da Federação já se movimentam para efetivar esse benefício.

Projeto de lei de autoria do Deputado Estevam Galvão já está em fase de aprovação

na Assembleia Legislativa de São Paulo e nos inspirou a apresentar este projeto de

lei, já que em Minas Gerais a proteção à saúde sempre foi tratada com especial

relevância.
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Do legislador, espera-se, também, a única e possível ação: o respeito indeclinável à

vida!

Expostos assim os motivos que nos nortearam na elaboração desta proposição e

considerando que este projeto de lei defende mais que o interesse público, mas

principalmente atende à necessidade de preservação da saúde e da vida da

população usuária do SUS, contamos com o apoio dos nobres Deputados e

Deputadas para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.270/2009, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Fundação Clóvis Salgado pela produção e apresentação da

ópera "Macbeth", de Verdi. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.271/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas à humanização do

tratamento dado aos visitantes de detentos da Colônia Penal Professor Jacy de Assis,

em Uberlândia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.272/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre a decisão administrativa que

permitirá a contabilização, para efeito de aposentadoria, da progressão por tempo de

serviço dos Diretores e Vice-Diretores de escolas estaduais, sem a necessidade de

pagamento por meio de documento de arrecadação estadual, bem como sobre o

ressarcimento dos valores já recolhidos por esses servidores. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 4.273/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para o atendimento, em caráter de

urgência, das reivindicações dos Assistentes Técnicos da Educação Básica,

Assistentes Técnicos Educacionais, Assistentes da Educação e Analistas de

Educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.274/2009, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para o atendimento, em caráter de
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urgência, das reivindicações dos Auxiliares de Transporte e Obras Públicas, lotados

no DER-MG. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.275/2009, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretária de Educação pedido de providências para a reforma, em caráter de

urgência, das Escolas Estaduais Leonardo Nogueira Gonçalves e Judith Gonçalves,

em Itaúna.

Nº 4.276/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Itabira pedido de providências para que as

famílias do Bairro Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, sejam incluídas no

Programa Minha Casa, Minha Vida, enviando-se também cópia das notas

taquigráficas da reunião extraordinária dessa Comissão em 3/6/2009 e DVD anexo.

Nº 4.277/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de

providências para que seja implementada política de preços mínimos de grãos,

indexados segundo planilhas oficiais de custos de produção elaboradas e

periodicamente atualizadas pela Embrapa.

Nº 4.278/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado à Diretoria de Crédito Rural do Banco do Brasil pedido de providências

para a implementação de mecanismos que assegurem o acesso dos produtores

rurais a linhas de crédito para financiamento da compra de animais.

Nº 4.279/2009, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Superintendente do Banco do Brasil em Minas Gerais pedido de

providências para a renegociação das dívidas dos produtores de milho do Estado.

Nº 4.280/2009, da Comissão de Saúde, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Athos Mameluque Mota por sua eleição para o cargo de

Provedor do Hospital Aroldo Tourinho, em Montes Claros.

Nº 4.281/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para a

implantação ou ampliação do Projeto Olho Vivo nos Bairros Barroca, Calafate,

Grajaú, Gutierrez, Prado, Coração Eucarístico e Santo Agostinho, em Belo Horizonte.

Nº 4.282/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja
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encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para o aumento

do efetivo policial no Município de Urucânia e região, e para que sejam destinadas a

esse Município viaturas e outros equipamentos necessários ao policiamento.

Nº 4.283/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

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

gestão do presídio do Município de Jequeri seja assumida pela Subsecretaria de

Administração Penitenciária.

Nº 4.284/2009, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja

encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para que se amplie e

melhore a iluminação pública no Município de Urucânia.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Meio Ambiente, de Segurança Pública (2), do Trabalho (2),

de Política Agropecuária, de Saúde, de Educação, de Assuntos Municipais e de

Direitos Humanos e dos Deputados Elmiro Nascimento e Tiago Ulisses.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, prezados visitantes, pessoas

presentes, primeiramente manifesto meu constrangimento diante dessa grave

questão aqui colocada, que compromete governos do Estado e a própria Assembleia

de Minas. É uma questão delicada, que exige revisão de nossas posições e relações

dentro desta Casa. Fico muito preocupado com essa situação. Nosso papel aqui é

importante, digno e fundamental para a construção do Estado Democrático de Direito

e de justiça. Da forma como as coisas estão, parece-me, as relações não ajudam.

O segundo ponto a ser tratado aqui diz respeito aos exames médicos exigidos para

aquisição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Parabenizo todos os

trabalhadores presentes e digo-lhes que o Estado tem de analisar essa questão com

mais carinho, com mais zelo e com mais transparência. Constituíram-se várias

clínicas para ampliar o sistema de exames, mas falta controle, fiscalização e

seriedade nesse processo. Espero que evoluamos e que o Estado de Minas Gerais
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seja exemplo de bom trabalho e de transparência na prestação de importante serviço

no próprio Estado e no País.

Todos sabemos que hoje o trânsito e o tráfego no Brasil são quase uma situação de

guerra. Milhares de pessoas sofrem as consequências dos acidentes, que já se

transformaram numa verdadeira situação de saúde pública. Por isso temos de

analisar esse problema com muito carinho, considerando que a maior parte dos

acidentes ocorre não só pelas estradas mal sinalizadas e esburacadas, pelos defeitos

das estradas, pela sinalização deficiente e pela má conservação de alguns veículos,

mas também e fundamentalmente por falha humana. Assim, é importante que nesse

processo haja um componente pedagógico, orientador, disciplinador, eficaz e efetivo

de informação e conscientização dos nossos motoristas brasileiros. Destaco o papel

do Detran no desenvolvimento e na aplicação de uma política para a conquista da

CNH, não só com capacidade técnica, mas também com responsabilidade na defesa

da vida e da saúde da população.

Em terceiro lugar, ressalto a importância do debate e da discussão que fizemos, até

mesmo numa comissão criada para isso, quando todos os participantes cumpriram

um papel importante.

De modo muito especial, quero parabenizar a Assembleia de Minas, os

parlamentares mineiros e, de modo especialíssimo, o Conselheiro eleito por esta

Assembleia, Deputado Sebastião Helvécio. Esta Casa tem a prerrogativa de escolher

entre seus pares quem comporá o Tribunal de Contas. Qualquer um de nós - ficou

explícito na competição que se fez recentemente - pode candidatar-se ao cargo de

Conselheiro do Tribunal de Contas. Colocado o nome, seremos escolhidos pelos

nossos pares. Pela primeira vez na história de Minas, um parlamentar, desejando ser

Conselheiro do Tribunal de Contas, preparou-se para isso. Fez curso de pós-

graduação, de especialização, de capacitação. O Deputado Sebastião Helvécio está

acadêmica, intelectual, cívica e politicamente preparado para ser um bom

Conselheiro do Tribunal de Contas e honrar todos os que o escolheram, honrar a

Assembleia Legislativa, que o elegeu Conselheiro do Tribunal de Contas. Desejo ao

Deputado Sebastião Helvécio, futuro Conselheiro, que tenha muita força, muita saúde

para cumprir um papel que, não tenho dúvida, irá honrar esta Casa.
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A outra questão que quero expor é a seguinte: a minha preocupação, penso que a

preocupação de muitos de nós, principalmente nós que estamos lidando com a

questão da saúde há muito tempo, com um problema que pode tornar-se grave e

alarmante. Não é tempo de nos alarmarmos com a questão da gripe suína, a

chamada influenza A H1N1. A gripe que está aí começou no México e nos Estados

Unidos e expandiu-se pelo mundo inteiro, para dezenas de países. Não é tempo de

alarme, mas é tempo de alerta, por isso quero solicitar de modo especial ao

Presidente da Assembleia e aos demais Deputados que coloquem esta Casa,

principalmente os nossos instrumentos de comunicação, a TV Assembleia, que hoje

atende mais de 300 cidades, a serviço de todas as cidadãs e todos os cidadãos

mineiros, com as informações necessárias sobre os riscos, a situação de

infectabilidade, a forma de cuidar da própria saúde e da dos outros, o que o Estado

está fazendo, enfim, prestar todas as informações necessárias para que cada um

possa cuidar de si e dos outros para prevenção e, no caso de uma eventual infecção

pela gripe suína, quais medidas deverão ser tomadas, como buscar apoio e o que se

deve fazer para recuperar a saúde e preservar a vida.

Não é sinal de alarme, mas é sinal de alerta dizer que, se essa gripe se espalha

com grande intensidade e com grande velocidade em nosso Estado, não temos

estrutura suficiente para atender de imediato todas as pessoas em uma grande

epidemia. Por isso, quero também chamar a atenção de todos os governos, federal,

estadual e municipal, do sistema de saúde e do sistema de saúde pública do nosso

País para colaborar, contribuir de maneira efetiva para informar, orientar e

conscientizar as pessoas do cuidado que devem ter para prevenir e cuidar da vida e

da saúde. Quero deixar registrado aqui, pedir o empenho especial da TV e da Rádio

Assembleia, fazer a comunicação com outros parceiros para divulgarmos em tempo.

Sei que a vinda do Estudiantes a Minas Gerais deixou muito sofrimento para uma boa

parte da sociedade; para outros, alegrias.

Alguns não se alegram apenas com a vitória do seu time, mas também com a

derrota do adversário. Entendemos isso. O que pode acontecer é que a vinda do

pessoal da Argentina, país que também é foco de gripe suína e onde a letalidade é

expressiva, pode indicar outras sequelas muito mais graves, porque não compromete
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apenas o sentimento da torcida, mas também a saúde das pessoas. E não é porque

estiveram no Mineirão, e sim em hotéis, “shoppings”, ruas e diferentes locais. A

Vigilância Sanitária e Epidemiológica deve ficar alerta neste momento, para

cuidarmos de Belo Horizonte de forma especial.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Adelmo Carneiro Leão, V. Exa.

aborda em boa hora esse assunto da gripe suína. Digo-lhe que já estive com o

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, certo dia na Secretaria de Saúde, quando

fomos buscar um apoio maior, um incentivo do Estado, dos Municípios e do governo

federal para o Hospital de Clínicas, que é um hospital de ponta, respeitado, tem

excepcionais médicos. Destaco a figura do Prof. Sebastião Gusmão, que vem lutando

para dotar esse hospital de estrutura mínima para atender à população de Belo

Horizonte na chamada medicina de ponta. Esse hospital, Deputado, onde falta

absolutamente tudo - instrumentos, equipamentos, mão de obra -, atende a medicina

com o mais elevado grau de conhecimento e merece, pois, uma atenção especial de

todos, principalmente agora com essa gripe do vírus H1N1. V. Exa. tem razão de se

preocupar. Não é caso para alarme, mas para prevenção.

Gostaria de tomar um pouco mais do seu tempo para dizer aos funcionários do

Detran, da Polícia Civil, que, quanto à banca examinadora, conseguimos sensibilizar

o governo sobre uma emenda extremamente importante, que passa para 80 horas,

porque a redução para 60 horas prejudicaria os serviços relativos aos exames feitos

no Detran. Creio, portanto, que essa questão será superada nas próximas horas,

sendo restabelecidas as 80 horas. É um respeito a esses trabalhadores, que

contaram com a sensibilidade do governo do Estado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Gostaria de dizer ao Deputado Délio

Malheiros que toda a Bancada do PT-PCdoB está plenamente de acordo com essa

orientação. Segundo as suas palavras, do ponto de vista dos recursos necessários

para prestação dos serviços de saúde, quero dizer às Deputadas e aos Deputados

que votaremos amanhã a LDO, em que está explícita emenda da Bancada do PT-

PCdoB assegurando recursos previstos pela Emenda à Constituição nº 29, de forma

que o Estado garanta aos serviços de saúde 12% de seus recursos. Aí, sim, teremos

mais equipamentos, melhor estrutura, logística mais adequada para atender à
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população, além de dignificar os trabalhadores dessa área. Enfim, teremos recursos

mínimos - não são os recursos necessários - para enfrentar com mais efetividade os

desafios que nos levam a defender a saúde como direito de cidadania e dever do

Estado.

Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e desejar aos meus

colegas que, no final deste trabalho, estejamos revitalizados com as melhores

energias para voltarmos, num esforço permanente para construir o Estado

Democrático de Direito, de justiça e de desenvolvimento. Desejo que as nossas

diferenças não diminuam o tamanho que deve ter a Assembleia de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos aos Deputados presentes,

a todos os que nos veem pela TV Assembleia e aos presentes nas galerias. Quero

cumprimentar os companheiros desta Casa pelo apoio aos trabalhadores que lutam

pela defesa da CNH. Estou vendo ali o Denílson Martins, nosso companheiro que

está sempre atuante, o Presidente do Sindipol, Fábio, Vereador de Neves. Essa

conquista que o Deputado Délio Malheiros já anunciou, o Governador está disposto a

revê-la. Ela aconteceu pela luta de vocês. Se não estivessem organizados, isso não

seria possível.

Quero parabenizar a Casa pela sensibilidade. O que mais sensibilizou o

Governador, além do papel desta Casa? Foi a luta e a organização de vocês. Os

direitos são conquistados com organização, trabalho e luta. Vocês estão sempre

presentes nesta Casa, como os funcionários da Polícia Civil, que lutam pelos seus

salários. Por isso, quero parabenizá-los.

Quero, ainda, parabenizar o Deputado Sebastião Helvécio por sua eleição para

Conselheiro do Tribunal de Contas. A última terça-feira, 14 de julho, foi um dia

histórico nesta Casa. Que se registre o evento da eleição do Deputado Sebastião

Helvécio. Para nós, isso é importante. Que haja comportamentos transparentes,

éticos, para que possamos honrar o povo mineiro. Esse evento e esse resultado

foram extremamente importantes.

Quero lembrar ainda um fato que, para os estudantes e para o povo mineiro, é de
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extrema importância neste momento. Já foi divulgado pela grande mídia de Minas

Gerais que amanhã, dia 17 de julho, às 23h50min, encerram-se as inscrições para o

Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. Esse Exame, que já existia anteriormente

somente para avaliação dos estudantes, a partir do governo Lula transformou-se num

instrumento para aquisição de bolsas de estudo em universidades particulares. Já

temos em todo o País mais de 400 mil estudantes usufruindo da bolsa de estudo do

ProUni. Muitos jovens não poderiam cursar Medicina ou outros cursos de alto custo,

não poderiam atender à sua própria vocação se não fosse o ProUni. Queremos

aproveitar a TV Assembleia, que é extremamente importante no Estado, atingindo

mais de 300 Municípios, para lembrar às famílias, aos pais, aos Diretores, aos

professores, aos jovens que ainda não se inscreveram para o Enem que o façam até

amanhã, pelos “sites”: www.enem.inep.gov.br ou www.mec.gov.br. Ao fazer a prova

do Enem, o estudante estará candidatando-se à bolsa de estudo. Além disso, o

Enem, desta vez, vai substituir a certificação no ensino médio. O aluno que não tem

ainda o seu certificado de ensino médio pode fazer a prova do Enem. Se aprovado,

poderá receber tal certificado.

Além disso, várias escolas, universidades federais - à exceção da UFMG, que

adotaria a prática a partir de 2011 - utilizarão a prova do Enem como prova de

vestibular. Então, o aluno, ao fazer a prova do Enem, estará também prestando

vestibular para todas as universidades federais de Minas Gerais, menos a UFMG,

que ainda não adotou o critério este ano, mas está cogitando adotá-lo a partir de

2011.

O exame continua obrigatório para os estudantes que concorrem aos benefícios do

ProUni de bolsas de estudo de 50% e 100%. Para se inscrever pelo “site”, o aluno

precisa apenas do CPF, da identidade e endereço atualizado.

Então, é muito importante que ajudemos a divulgar. Faço, então, um apelo à TV

Assembleia: que hoje mais vezes coloque no ar essa informação dizendo a todos os

estudantes de Minas Gerais que aproveitem essa oportunidade. Em 2008 tivemos 4

milhões de inscritos. Este ano ainda não atingimos essa meta. Pode ser que a

divulgação não tenha sido tão intensa como seria necessário.

Os candidatos inscritos deverão receber o cartão de confirmação da inscrição até
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25 de setembro. Se não receberem, deverão procurar outras informações.

Dirigido aos estudantes da rede pública ou da rede particular, na condição de

bolsistas integrais, com renda “per capita” familiar máxima de três salários mínimos, o

ProUni conta com sistema de seleção informatizado impessoal, que confere

transparência e segurança ao processo. Então, é uma conquista do estudante. Este

não deve favor a ninguém. É uma conquista por meio da prova e da avaliação

socioeconômica da família.

O ProUni, desde a sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de

2008, atendeu cerca de 430 mil estudantes, sendo 70% com bolsas integrais. Além

disso, veremos que também pelo Enem avaliamos as escolas de ensino médio.

Muitas de Minas Gerais foram bem avaliadas por esse sistema.

Como já disse, em 2008 tivemos 4.018.070 estudantes inscritos. Os que nos veem

pela TV Assembleia procurem informar-se de detalhes sobre a inscrição para o Enem

para bolsas de estudos em universidades particulares. As inscrições se encerram dia

17 de julho, às 23h59min. É um programa do governo federal que tem tido muito

sucesso. Quase todas as universidades particulares já estão adotando esse

convênio.

Cumprimento os estudantes que estão fazendo cursos superiores por meio do

ProUni. Aliás, houve uma avaliação de desempenho. Em 14 dos 15 cursos avaliados,

os alunos que entraram pelo ProUni tiveram média superior aos que entraram pelo

vestibular comum. Havia o preconceito de que alunos pobres não eram tão

inteligentes quanto os outros e não conseguiriam um bom desempenho nos cursos.

Pelas pesquisas, comprovamos o contrário. Os alunos de classes trabalhadoras são

tão inteligentes, às vezes até mais, do que os que estudam em escolas particulares

cujas famílias têm situação financeira melhor.

Também gostaria, Sr. Presidente, de registrar que no dia de ontem, 15 de julho,

fizemos uma reunião na Escola do Legislativo com movimentos sociais que defendem

a promoção da igualdade racial. Tivemos a participação do nosso companheiro

Deputado Adelmo Carneiro Leão e do Paulo Sérgio, assessor do Deputado João

Leite.

Estavam presentes representantes de várias cidades - Betim, Belo Horizonte, Santa
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Luzia - e de entidades que defendem a promoção da igualdade racial. Lá definimos o

relançamento da frente parlamentar. Quero aproveitar para convidar as Deputadas e

os Deputados que assinaram pela criação dessa frente na legislatura passada, para,

agora, fazermos o seu relançamento.

Além disso, foi definido que teremos um fórum permanente de debate sobre a

questão da igualdade racial. Este ano houve a 2ª Conferência Nacional da Igualdade

Racial, de 25 a 28 de junho, na qual tive a honra de representar esta Casa. Houve

também a conferência estadual, de 22 a 24 de maio, no Estado.

Para que tenhamos uma verdadeira democracia, de respeito aos direitos de todos

os cidadãos, temos de garantir esses direitos relativos à igualdade racial.

Historicamente sabemos que negros e negras sempre foram excluídos, e nós,

brancos, temos uma dívida social com eles. Portanto, temos de dar essa contribuição,

não com disputa ou conflito, mas com a construção da fraternidade, de direitos iguais.

Outro assunto que quero pautar se refere a um ofício que recebi do Conselho

Regional de Psicologia. Nele se questiona a construção de um complexo

penitenciário para 3.040 detentos em Ribeirão das Neves. Lembro-me bem da época

da construção do Ceresp de Betim: defendíamos uma Apac, mas não conseguimos

que ela fosse implantada. Hoje temos um Ceresp para 400 detentos, onde estão mais

de mil detentos, e 90% deles são jovens.

Temos de concordar com o Conselho Regional de Psicologia: não se concebem

mais grandes penitenciárias nem instituições para internações de jovens e crianças

que não têm famílias estruturadas, agora isso é feito por meio de famílias substitutas

de, no máximo, 10 crianças. Para ressocialização, precisamos de Apacs. Precisamos

que cada Município, cada comarca assuma seus detentos para a ressocialização, e -

repito - não de grandes penitenciárias.

Nesse aspecto, o governo de Minas Gerais está na contramão da história. Quanto à

defesa das Apacs, queremos elogiar o Desembargador Joaquim Alves de Andrade e

a Secretaria de Defesa Social pelo apoio que tem sido dado. Temos de reconhecer e

elogiar esse apoio, mas, ao mesmo tempo, não podemos aceitar que se construa um

grande complexo penitenciário. O povo de Ribeirão das Neves, sobretudo os

movimentos sociais, estão questionando e se movimentando contra essa construção,
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e eles têm razão. A Deputada Gláucia Brandão está aqui - não conversei com ela

sobre o assunto, mas creio que ela entenderá e apoiará o nosso questionamento. Por

quê? Porque lá em Neves já temos uma penitenciária. Sabemos que são necessárias

ao Estado, mas também sabemos do sacrifício feito pelo Município. E agora, construir

mais penitenciárias, ainda mais no mesmo Município? Creio que lá eles precisam é

de uma Apac, pois não deve haver. Creio que cada Município, junto ao governo do

Estado, tem de estudar sua situação e não transferir tudo para uma cidade só, seja

qual for, principalmente para uma cidade da Região Metropolitana que já dá sua

contribuição: já tem uma penitenciária. Não é possível aumentar essas vagas, porque

a que existe lá tem 3.040 detentos.

Quando isso aconteceu em Betim, fui procurada pela PUC para darmos uma

coletiva contra a implantação da penitenciária. Questionei a situação, ajudei, mas não

dei a coletiva. Hoje me arrependo de não ter dado essa coletiva, por quê? Porque, de

fato, esse não é o melhor caminho, Deputada Gláucia Brandão. Acredito que cada

comarca, cada Município tem de assumir os seus detentos, e não acumular tudo

apenas em uma cidade, ainda mais em grande número.

Então, queremos fazer aqui esse apelo; queremos apoiar o ofício e a iniciativa do

Conselho Regional de Psicologia, questionando essa situação. Depois da

penitenciária construída, a solução será mais difícil.

Portanto, antes de entrarmos em recesso, registramos essa situação, pois não

pretendemos ser omissos. Depois ninguém poderá dizer que não demos nossa

contribuição, que não avaliamos que o caminho não é esse. No Brasil, o sistema

penitenciário está falido e, diante disso, temos de encontrar saídas, soluções, e não

apresentar mais problemas. Entre as saídas lógicas, citamos as Apacs construídas

em cada cidade deste Estado, para, somando, resolvermos o problema. Nesse caso,

haveria penitenciárias somente para algumas exceções, e não para a maioria dos

detentos, que precisam é de ressocialização. Eles, na verdade, são vítimas da

sociedade que está aí. Por causa do tráfico de drogas, do desamparo das famílias, os

jovens estão indo para as cadeias. Temos de trabalhar na área da prevenção. Ao

invés de construir grandes penitenciárias, devemos investir mais nas políticas

públicas de prevenção à violência, à droga e à criminalidade.
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* - Sem revisão da oradora.

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

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

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, antes mesmo de

abordar o tema que me trouxe a esta tribuna, quero parabenizar os examinadores do

Detran, que se fazem presentes nas galerias, pela luta e organização. Certamente

apoiaremos não só os outros Deputados que estão nessa luta com os examinadores,

mas também a votação da emenda, em todos os momentos, seja nas comissões,

seja no Plenário, para que os examinadores garantam esse pleito, que, na verdade,

Sr. Presidente, não é apenas uma iniciativa do examinador, mas também atende o

interesse público, ou seja, atende à chamada supremacia do interesse público, muito

bem tratada no direito administrativo. Quando falamos da supremacia do interesse

público é porque uma carga horária de apenas 60 horas semanais é insuficiente para

os examinadores atender à população de Minas Gerais. Nesse caso, o prejuízo será

do cidadão, porque, da mesma forma que a carteira de identidade é necessária para

se conseguir um emprego, inscrever-se em diversos órgãos públicos ou fazer

qualquer outro tipo de encaminhamento, a carteira de habilitação é um instrumento

que, em vários casos, garante a muitos pais de família o ganha-pão. Portanto é

necessário que a sociedade contemporânea perceba que essa parte do Detran deve

obter uma resposta imediata no tocante à celeridade dos exames e avaliações dos

motoristas, e, consequentemente, na entrega da carteira de habilitação. Os

examinadores da banca do Detran, mesmo exercendo a função policial, cargo efetivo

de sua carreira, exercem, acima de tudo, esse papel de extrema relevância social,

que é a avaliação do condutor de um veículo para posterior expedição da sua

Carteira Nacional de Habilitação. Portanto contem com o nosso apoio, com o nosso

empenho, como o fizeram aqui, em 2005, durante a votação do Projeto de Lei nº 158,

que tratou da transformação do cargo de 891 Carcereiros para Agente de Polícia,

bem como das promoções das classes iniciais aos 10 anos na carreira. E também

quando pessoalmente empenhei-me para que acabássemos com o famigerado

quadro suplementar da Polícia Civil, permitindo a oxigenação da carreira, assim como

nos empenhamos para a aposentadoria do policial civil aos 30 anos de serviço. Foi
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feita uma festa maravilhosa neste Plenário, acompanhada pelo Sindepominas, pelo

Sindpol e por tantas outras entidades de classe. Então quero, Sr. Presidente, antes

de abordar o tema, dizer do nosso empenho, da nossa responsabilidade em estar

aqui apoiando a proposta de emenda ao projeto do Poder Executivo para que sejam

ajustados os termos, a fim de que o cidadão não fique sem sua carteira de

habilitação. É bom que o Dr. Oliveira Santiago tenha consciência disso, como Chefe

do Detran, e junto ao Dr. Marco Antônio Monteiro e ao Vice-Governador, Prof. Antônio

Anastasia, não permitam que esse projeto passe aqui sem o ajuste das horas-aula

praticadas pelos examinadores do Detran. Portanto encerramos esta etapa da nossa

fala, dizendo que estaremos aqui cientes, acompanhando o projeto, dando todo o

apoio, inclusive alertando outros Deputados da necessidade de se adequar a carga

horária por aula dos examinadores do Detran.

Quero, Sr. Presidente, trazer um assunto que, a princípio, pode parecer específico

para alguns, mas, para nós, que acompanhamos as carreiras policiais em Minas

Gerais, não é. Há cerca de duas semanas, realizamos uma audiência pública aqui, na

Assembleia, na Comissão de Saúde, presidida pelo Deputado Carlos Mosconi e

composta por diversos Deputados desta Casa, que também têm no seu ofício a

medicina, inclusive meu ilustre companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Sd.

Paulo Eduardo Eulálio, que está com sérios problemas de saúde, compareceu à

audiência pública e relatou-nos que sofreu uma cirurgia pela qual foi-lhe colocado um

marca-passo. Trata-se de uma pessoa que vem passando por uma série de

dificuldades. Alguns - e, graças a Deus, apenas alguns - dos Comandantes do nível

intermediário da Polícia Militar ainda se sentem no direito de tratar aquele policial

militar que está com problemas de saúde como se fosse uma pessoa que estivesse

enganando a administração da sua unidade. Infelizmente ainda paira, Deputado

Adelmo Carneiro Leão, a cultura de alguns Comandantes de que o policial militar

tenha ido ao médico e esteja dando o famoso chapéu, esteja fingindo ou simulando

uma doença.

Esse caso foi tratado na Comissão. O Soldado sofreu 15 comunicações

disciplinares por falta de serviço, mas estava com uma licença de saúde. Porque não

dava conta, pelo seu estado clínico, de ir à unidade fazer a homologação dessa
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licença de saúde, sofreu essa penalidade. Sofreu as comunicações, foi julgado

internamente, no âmbito administrativo, à revelia, e foram descontados 2 meses e 10

dias do seu pagamento. O Sd. Paulo Eduardo Eulálio é casado - esteve lá com sua

esposa e com sua filhinha menor - e tem sete filhos. Em face do desconto em seu

pagamento, foi despejado de sua casa, os filhos estão passando extrema

necessidade de alimentação, e a burocracia, a perseguição e a falta de compromisso

do Comandante da sua unidade em atender um policial com dificuldades em sua

saúde praticamente o levaram a piorar seu estado clínico. O cidadão sente tanta

raiva, tendo de passar pelos trâmites burocráticos, sofrendo as perseguições, que

acaba piorando seu quadro de saúde, Deputado Adelmo Carneiro Leão - V. Exa.,

como médico, sabe melhor do que este Deputado.

Pasmem, senhores e senhoras, ele foi ao Judiciário, que anulou as punições.

Obviamente não seria diferente porque, depois de o advogado recorrer do caso,

juntando atestado médico e documentos, certamente que seria anulado. Mas até hoje

não lhe foram pagos os dois meses e dez dias de salário que deixou de receber como

punição.

No caso, Deputado Adelmo, as perseguições continuaram. No dia 10 de julho esse

Soldado compareceu à clínica onde recebe tratamento de um cardiologista e de um

psiquiatra e foi licenciado por 90 dias. Como há alguns Comandantes de batalhões da

Polícia Militar que se arvoram da condição de médicos, embora não tenham formação

na área de medicina, passam a dar ordens ao médico da sua unidade para que

aquele Tenente, 2º-Tenente, 1º-Tenente e Capitão que estão subordinados ao Ten.-

Cel. Comandante da unidade cortem as licenças dos policiais. Eles colocam na

cabeça que todo policial está fingindo ou simulando doença.

Esse Soldado, que pertence à Companhia de Missões Especiais aqui em

Contagem, foi à clínica, e foi licenciado por 90 dias. Ao chegar à sua unidade, foi

recomendado pelo Tenente médico que, pelo número de dias de licença, ele deveria

comparecer à Junta Central de Saúde. Deputado Adelmo, não posso chamá-la de

Junta Central de Saúde. É a junta central presidida pela Sra. Cel. Maria de Lourdes,

que está acabando por adoecer e matar policiais e bombeiros no Estado.

Esse Soldado, ao tentar homologar a sua licença de 90 dias, teve apenas seis dias
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homologados. Agora, tenho de recorrer a V. Exa., Deputado Adelmo, que é médico, e

também ao Deputado Carlos Pimenta, que é do meu partido: será que esses médicos

que homologaram a dispensa desse Soldado continuam entendendo que ele está

fingindo depois de uma cirurgia para colocação de marcapasso? Será que não foi o

bastante o prejuízo, o trauma que ele sofreu, o desgaste psicológico de ver a sua

família despejada?

Essa tal de Junta Central de Saúde da Polícia Militar aqui de Minas Gerais,

presidida pela Sra. Cel. Maria de Lourdes, também médica, está acabando de matar

os policiais. Trouxemos essa denúncia aqui para a audiência pública. O Comandante-

Geral da Polícia Militar não tem feito nada para mudar esse quadro.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues,

sem fazer nenhum julgamento de valor ou prejulgamento, quero fazer uma proposta a

V. Exa.: levar à Junta Central de Decisão, aos médicos que analisam e conferem os

atestados de licença. A minha sugestão é que todas as vezes em que houver um

conflito entre uma decisão primária e essa Junta, a decisão deveria ou deverá, até

por um princípio de respeito ao médico que originariamente tenha concedido o

atestado, ocorrer em conjunto. Isso proporcionaria todos os argumentos de defesa.

É muito ruim, na área médica ou em qualquer outra área, que haja decisões

conflitantes, tão distantes assim. Alguém decide por 90 dias de licença, mas vem uma

outra decisão para conceder apenas 6 dias de licença. A diferença é muito

significativa. É preciso - e isso se faz através do aprendizado ou de uma relação com

a participação de todos -, é possível uma conciliação ou uma solução justa e correta

se houver a participação de todos.

Em defesa da democracia, proponho a decisão coletiva em que sempre que o

médico que for contrariado em sua decisão primária seja convidado a participar da

decisão seguinte.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço-lhe, Deputado Adelmo.

Estamos aqui, Deputado Adelmo Carneiro Leão, com o atestado da clínica

conveniada, onde o Soldado compareceu falando dos 90 dias, e com o documento

reservado da junta central, não de saúde, mas da junta central que o está adoecendo

mais ainda, pelo fato de estar sofrendo ingerências, inclusive de Coronéis, que não
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são do quadro de saúde, para não homologar dispensas tão longas. Esse é o apelo.

Foi por isso que disse ao Cel. Renato Vieira de Souza - tenho enorme respeito pela

sua pessoa -, o Comandante-Geral da Polícia Militar, que, todas as vezes que fosse

necessário divergir de atos praticados pela administração da Polícia Militar, nós

viríamos a esta tribuna.

Se esse Soldado continuar sendo perseguido, de forma explícita, pela própria junta

central, ele vai é morrer do coração, porque já está fazendo uso de marcapasso. A

sua família irá visitá-lo no cemitério. Vou continuar trazendo não só esse caso à Cel.

Maria de Lourdes, à Comissão de Saúde e ao Conselho Regional de Medicina.

Também estaremos atuando junto ao setor jurídico, visto que há um dano moral

decorrente das perdas, das perseguições e da incompetência que esse Soldado

sofreu ao deixarem pessoas estranhas ao quadro de saúde fazer ingerências e

praticar desmandos dentro da junta central.

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que estaremos disponibilizando advogado

para que ela seja chamada ao polo passivo da ação, e essa é a orientação que dou

aos policiais, que chamem não só o Estado, mas também o responsável direto no

polo passivo da ação. A partir do momento em que essas pessoas começarem a ser

ouvidas no fórum, elas pensarão duas vezes antes de praticar uma crueldade, uma

injustiça, como a que estão fazendo com esse policial. São essas as nossas

considerações.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, em

cuja pessoa cumprimento os Deputados e as Deputadas presentes e os convidados

que aqui estão, funcionários da Polícia Civil e do Detran, que, de maneira

democrática e legítima, vêm reivindicar um direito já consolidado e constituído. Faço

minhas as palavras do Deputado Sargento Rodrigues, membro do meu partido, o

PDT, para que possamos interferir da melhor maneira possível e resguardar os

direitos adquiridos de cada um de vocês. Também cumprimento a imprensa e, de

maneira muito especial, quero trazer os meus cumprimentos à população de São

João do Paraíso, cidade em que amanhã estaremos acompanhando o Vice-
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Governador, Prof. Anastasia.

Em São João do Paraíso iremos inaugurar e anunciar várias obras, por isso hoje

farei um pronunciamento diferente. Geralmente falamos para todo o Estado e para

todas as regiões, mas, de forma muito específica e com muita satisfação e alegria,

queremos nos dirigir diretamente à população de São João do Paraíso. Amanhã, às

12 horas, acompanharemos o Prof. Antônio Augusto Anastasia à região do Norte de

Minas, quase na fronteira com a Bahia, para fazer a inauguração da estrada de

Taiobeiras a Rio Pardo de Minas e de Taiobeiras a São João do Paraíso, a Rodovia

Vereador José de Souza Sobrinho, consolidando, dessa forma, um grande sonho de

toda aquela população.

Cumprimento, de uma maneira muito especial, o Prefeito José de Souza Nelci, o

companheiro Souza; o Toninho, Vice-Prefeito; os Vereadores, as lideranças e a

população de São João do Paraíso. Até então, essa era uma das grandes cidades do

Estado, uma cidade importante de Minas Gerais, mas estava praticamente esquecida

no Norte de Minas, quase na divisa da Bahia.

Além do Proacesso, da inauguração dessa estrada, dentro de alguns dias

estaremos também na cidade de Ninheira, inaugurando a estrada que vai de São

João do Paraíso a Ninheira, um outro grande sonho realizado pelo Governador Aécio

Neves. Queremos também dizer que amanhã faremos uma visita à Barragem de

Peão, maior obra dos governos federal e estadual, que está sendo realizada por meio

da Ruralminas. Essa é uma obra de mais de R$150.000.000,00, que irá perenizar o

Rio São João, que hoje dá suporte e alimentação a mais de 1.500 famílias. Todo ano,

nesta época, em torno de agosto, setembro, esse rio seca, o que traz um prejuízo

enorme à população do Alto Rio Pardo. Faremos, então, essa visita ao Rio São João

e à Barragem de Peão, a qual o Vice-Governador Anastasia faz questão de visitar.

Também assinaremos a ordem de serviço - um trabalho maravilhoso do Prefeito

Souza - da construção de 50 casas populares pela Cohab. Abro parênteses para

saudar toda a equipe técnica da Cohab, na pessoa do Secretário Dilzon Melo e

também na do companheiro Sebastião Navarro, Presidente da Cohab, ex-Deputado

Estadual, ex-Deputado Federal, ex-Prefeito de Poços de Caldas. A Cohab está

fazendo um trabalho magnífico em Minas Gerais: todos os meses, está inaugurando
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conjuntos habitacionais com 50, 100 casas. Amanhã São João do Paraíso assinará a

construção de 50 casas populares, que serão distribuídas à população carente, pelas

normas da Cohab, o que certamente trará um benefício enorme às famílias. Tenho

dito que o mais importante benefício que a população pode receber é a casa popular:

é o cidadão receber a chave da sua casa, entrar nela. A Cohab está prestando esse

grande serviço ao Estado. Aliás, o governo federal, no programa Minha Casa Minha

Vida, deveria usar o “know-how” da Cohab, a experiência que ela tem. Só em Minas,

serão construídas 100 mil casas, que, com certeza, se forem entregues nas mãos de

empreiteiras sem experiência, sem essa vivência social que a Cohab tem, darão

errado. Fica a sugestão. Até já levamos à Ministra Dilma e ao Presidente Lula a

sugestão para que utilizem a estrutura da Cohab de Minas e construam 100 mil casas

para a população carente.

Também destaco um trabalho fantástico na saúde que está sendo feito em São

João do Paraíso. O Prefeito Souza prioriza verdadeiramente a saúde. Amanhã o Prof.

Anastasia também dará a ordem de serviço para a construção de uma unidade básica

de saúde e outros recursos, como a entrega de uma ambulância e equipamentos

para os postos de saúde já construídos na sede e em todos os distritos. É muito

bonito o trabalho que está sendo feito pelo nosso Prefeito e pelo Sr. José Pedro,

Secretário Municipal de Saúde e companheiro. Eles estão fazendo da saúde pública

de São João do Paraíso um exemplo: lá 100% da população tem cobertura do

Programa Saúde da Família. Esse é um exemplo que precisa ser seguido por muitos

outros Municípios que não conseguiram avançar nem chegar ao “status” a que

chegou aquela cidade.

Outro sonho dessa cidade que será realizado em breve: daqui a pouco, irei ao

Tribunal de Justiça conversar com o Desembargador Tiago e com o Desembargador

Sérgio Resende, Presidente, para que agilizemos a instalação da Comarca de São

João do Paraíso. Vai ser a única comarca instalada em Minas Gerais autorizada pelo

Tribunal de Justiça, pelos Desembargadores, em 2009. Isso graças a uma presença

constante, em que realizamos inúmeras audiências públicas, e ao trabalho da

Prefeitura, que já construiu o prédio do fórum, do Delegado e do Promotor, e as

residências do Juiz, do Promotor e do Delegado. Essa é uma forma de a Prefeitura
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auxiliar o Tribunal de Justiça, contribuindo para a instalação dessa comarca. Tenho a

certeza de que até dezembro deste ano ou, se nada der certo, em março do próximo

ano estaremos presenciando a instalação da Comarca de São João do Paraíso. Hoje,

as pessoas da cidade têm de ir ao Município vizinho de Rio Pardo de Minas, a mais

de 150km, para cuidar de um processo e ter acesso à Justiça, quando São João do

Paraíso tem todas as condições para isso.

Também vamos passar à mão do Prof. Anastasia a solicitação de criação de um

pelotão da Polícia Militar. Tenho em mão um boletim da Polícia Militar de São João do

Paraíso expedido há mais ou menos 10 dias, em que se mostra o aumento da

criminalidade na região, nessa cidade, até então pacata, sem nenhum problema. Os

gráficos mostram que até o ano passado o crescimento da criminalidade e a

ocorrência de crimes violentos estavam em níveis razoáveis, em níveis baixos, mas

só no primeiro trimestre deste ano tivemos mais de 300% de crescimento na

ocorrência de crimes violentos e de atentados contra a população de São João do

Paraíso. Isso significa que esse aumento está acontecendo de forma muito rápida,

principalmente nos Municípios que ficam na divisa com os Estados da Bahia e do Rio

de Janeiro. Parece que os criminosos estão descendo para Minas Gerais, e é

necessário que se faça uma ação constante, forte e vigorosa contra isso; do contrário,

vamos continuar vendo em pequenas cidades roubos a bancos e crimes cometidos

por pessoas vindas de outros Estados que acham que em Minas há impunidade. Não

queremos que isso ocorra. Ora, São João do Paraíso é uma cidade de quase 30 mil

habitantes e que tem apenas seis policiais militares. Assim, a criação desse pelotão

da PM vai ser fundamental para propocionar tranquilidade ao povo da cidade.

Por fim, vamos apelar ao Vice-Governador pela, como já é decisão do Governador,

instalação da Copanor na região do alto Rio Pardo, na cidade de São João do

Paraíso. A Copanor foi aprovada por esta Casa para atuar na zona rural,

principalmente em Municípios pequenos ou distritos de até 5 mil habitantes, para

garantir o tratamento da água para o consumo da população. Mas hoje a Copanor só

atua no Jequitinhonha, no Mucuri, e a região do Norte de Minas que vai recebê-la

experimentalmente serão os Municípios que compõem o alto Rio Pardo. Ora, São

João do Paraíso é uma das cidades que precisam urgentemente da instalação da
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Copanor.

Fica, então, em meu pronunciamento, as minhas palavras de incentivo à população

de São João do Paraíso e ao Prefeito Sousa, homem honesto, correto e competente,

reeleito por grande maioria de votos.

Ele recebeu a Prefeitura em uma situação verdadeiramente triste, quando desta

tribuna foram divulgados superfaturamento de notas, notas frias e obras fantasmas.

Mas o Prefeito Sousa, mineiramente e calmamente, assumiu a Prefeitura há cinco

anos e conseguiu reconstruir a cidade de São João do Paraíso. Tivemos avanços

com o Proacesso, estradas asfaltadas, uma cidade com 100% de atendimento no

PSF, a construção da Barragem do Peão, a maior obra dos governos federal e

estadual no Norte de Minas, a Copanor e a instalação da comarca. Tudo isso foi feito

com muita responsabilidade.

É por isso que, quando mostramos que os Prefeitos do Norte de Minas agem, na

absoluta maioria, com responsabilidade e respeito com o dinheiro público, temos o

orgulho e o prazer de defendê-los, assim como aos Prefeitos dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri. São os piores IDHs de Minas Gerais, são as Prefeituras

que menos recebem recursos e estão sofrendo horrores com essa crise que acomete

o País e toda a população mundial. Os orçamentos das Prefeituras caíram lá embaixo

e não conseguem sequer arcar com as folhas de pagamento, tendo que assumir,

muitas vezes, funcionários dos governos federal e estadual e ajudar na manutenção

da polícia. Mesmo assim, estão operando verdadeiros milagres em seus Municípios

porque sabem aplicar o recurso público. Muitas vezes o recurso público é desviado, e

não se tem consciência da sua utilização, como muitos Prefeitos que passaram por aí

fizeram, em verdadeiros desmandos e trazendo tristeza e vergonha para a população.

Mas muitos dos Prefeitos que assumiram há quatro anos estão fazendo grandes

trabalhos em nossas regiões, principalmente no Norte de Minas.

É por isso que agradecemos ao Governador Aécio Neves e ao Prof. Anastasia,

quando vão aos Municípios inaugurar obras e, mais do que levar obras, levam a

esperança de que poderemos ter dias melhores, mais qualidade de vida para nossa

gente, aumentando o IDH, trazendo celular, asfalto, saúde e educação. Por isso é

que nesta tarde, ao homenagear São João do Paraíso, quero também trazer minhas
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homenagens a vários Prefeitos do alto Rio Pardo, de Ninheira, de Taiobeiras, de Rio

Pardo de Minas, vários Prefeitos que estão administrando com consciência e

responsabilidade. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

convidados e trabalhadores que nos acompanham, hoje, pela manhã, a Comissão de

Participação Popular, em conjunto com a de Fiscalização Financeira, aprovou e deu

publicidade às audiências públicas de monitoramento do PPAG. Pela primeira vez

nesta Casa, houve um processo de monitoramento quadrimestral das ações dos

projetos estruturadores do governo do Estado em parceria com a sociedade. Já

temos um mecanismo de participação na formulação do PPAG: através de emenda

popular, realizamos a revisão participativa do PPAG anualmente, e agora, também

por sugestão popular, realizamos, de maneira inédita, essa audiência de balanço

quadrimestral.

Por um motivo simples. Muitas vezes, quando chegamos à revisão anual,

identificam-se ações e projetos com baixo desempenho, mas sem o tempo suficiente

para que providências e correções sejam tomadas.

Nesse sentido, foi coroado de êxito o processo desenvolvido este ano. Para se ter

uma ideia, ele contou com a participação aproximadamente de 140 entidades da

sociedade, e 450 pessoas participaram dos grupos de trabalho. Dividimos esse

trabalho por área de resultado e por projeto estruturador. Cada área de resultado e

projeto estruturador foi apresentado por seu respectivo gerente. Agradeço o empenho

também da Secretaria de Planejamento junto aos gerentes dos projetos

estruturadores.

Gostaria de apresentar um pequeno balanço do que identificamos: das 361 ações

que integram os 57 projetos estruturadores nas 11 áreas de resultados finalísticas do

planejamento do Estado - educação, saúde, defesa social, qualidade ambiental,

redução da pobreza e inclusão produtiva, desenvolvimento do Norte, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce e as várias áreas de resultado -, 51,2% não tiveram execução

orçamentária no primeiro quadrimestre - portanto, execução orçamentária de 0% -;

36,8% tiveram execução orçamentária no intervalo entre 0% e 20%; 10,5% no
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intervalo entre 20% e 50%. No relatório são apresentadas justificativas pelos

gestores, muitas vinculadas ao início do ano orçamentário - questão de realização de

convênios, contratos, repasse de recursos para Municípios, licitações em andamento

-, mas, evidentemente, devem ter ocorrido problemas de gestão em algumas dessas

ações. O fato é que esse nível de execução não é uniforme. E nós aqui também

apresentamos, como fizemos no relatório, uma discriminação, um balanço por área

de resultado. Umas áreas foram até bem. Destacaria aqui, como positivas, a área de

logística e desenvolvimento - basicamente o programa Proacesso tem relevância -; a

área de resultado de educação, uma ação também continuada, que exige recurso,

que é vinculado; qualidade ambiental. Essas áreas de resultado tiveram um

desempenho na média ou um pouco acima da média.

Destacaria, como objeto de preocupação, a área de resultado do desenvolvimento

do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. O percentual de 70,6% das

ações constantes nos projetos estruturadores relacionados com essa área de

resultado não saiu do papel. Lembrei-me aqui da intervenção do Deputado Arlen

Santiago ontem, neste Plenário. Depois até repassarei esses dados ao Deputado da

região. Parece-me que temos problema aí, não só os mencionados pelo Deputado

Arlen Santiago, ontem, de utilização extemporânea e eleitoral de programas públicos.

Não é este Deputado que está falando isso, foi o Deputado Arlen Santiago que fez

essa denúncia ontem, em Plenário. O que venho dizer é que 70% das ações dessa

área de resultado não saíram do papel.

Sabemos que o Norte de Minas, o Jequitinhonha, o Rio Doce e o Mucuri precisam

de ações de maior fomento de desenvolvimento regional e social. E 65,8% das ações

do programa Área de Resultados, Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva não

saíram do papel.

É lógico que é início de ano, que esse é um balanço quadrimestral e que as

justificativas foram apontadas, mas esse relatório foi encaminhado ao Governador do

Estado, aos Secretários de Estado, aos Presidentes de comissões permanentes

desta Casa, e será disponibilizado eletronicamente para todos os que participaram do

processo. É uma forma de prestarmos contas. As 361 ações estão discriminadas com

a execução do primeiro quadrimestre deste ano e do ano passado, para que seja
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realizada uma comparação com todos os argumentos apresentados pelos gestores e

pela sociedade.

Deputado Alberto Pinto Coelho, queria dizer que, em Minas Gerais e no País, não

há trabalho algum parecido com esse de monitoramento popular do planejamento

público, realizado e coordenado por uma Assembleia Legislativa.

Gostaria de agradecer à Mesa o apoio para realizar esse trabalho, bem como às

Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por

meio do Deputado Zé Maia e seus integrantes. Além disso, gostaria de fazer um

agradecimento especial - aliás, faço questão de fazê-lo publicamente - aos servidores

da Assembleia Legislativa que muito se têm empenhado. Depois queria que V. Exa.

verificasse esse relatório de monitoramento, que é o primeiro construído nesta Casa

com a participação popular e a presença dos gestores. Farei questão de encaminhá-

lo a instituições públicas de monitoramento e de transparência. Os trabalhos foram

preparados, realizados e concluídos em tempo recorde. Daqui a alguns dias esse

relatório estará disponível, antes mesmo do recesso legislativo; já está à disposição

nos meios eletrônicos. Portanto agradeço o empenho e a competência de todos os

servidores da Assembleia e das entidades que participaram desse processo. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 4.275/2009, da

Comissão de Educação, 4.276/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 4.277 a
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4.279/2009, da Comissão de Política Agropecuária, 4.280/2009, da Comissão de

Saúde, e 4.281 a 4.284/2009, 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 Administração Pública - aprovação, na 16ª

Reunião Ordinária, em 14/7/2009, dos Requerimentos nºs 4.155/2009, dos

Deputados Doutor Viana e José Henrique, 4.161/2009, do Deputado Tiago Ulisses,

4.164/2009, do Deputado Wander Borges, 4.169/2009, da Comissão de Direitos

Humanos, e 4.189/2009, do Deputado Duarte Bechir; de Meio Ambiente - aprovação,

na 14ª Reunião Ordinária, em 14/7/2009, dos Projetos de Lei nºs 2.943/2008, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.373/2009, do Deputado Padre João, e do

Requerimento nº 4.149/2009, do Deputado Chico Uejo; de Segurança Pública (2) -

aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 14/7/2009, dos Requerimentos nºs 4.153,

4.154 e 4.168/2009, da Comissão de Direitos Humanos, 4.157/2009, do Deputado

Ademir Lucas, e 4.165/2009, do Deputado Wander Borges, e aprovação, na 12ª

Reunião Extraordinária, em 15/7/2009, dos Requerimentos nºs 4.182 e 4.184 a

4.188/2009, do Deputado Duarte Bechir; do Trabalho (2) - aprovação, na 3ª Reunião

Extraordinária, em 14/7/2009, dos Projetos de Lei nºs 3.207/2009, da Deputada Ana

Maria Resende, 3.395/2009, do Deputado Eros Biondini, e 3.397/2009, do Deputado

Padre João, e do Requerimento nº 4.156/2009, do Deputado Ademir Lucas, e

aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 15/7/2009, do Requerimento nº 4.205/2009,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Política Agropecuária - aprovação, na 18ª

Reunião Ordinária, em 14/7/2009, do Requerimento nº 4.160/2009, do Deputado

Doutor Viana; de Saúde - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 15/7/2009, dos

Requerimentos nºs 4.162/2009, do Deputado Duarte Bechir, 4.167/2009, do

Deputado Weliton Prado, e 4.183/2009, do Deputado Doutor Viana; de Educação -

aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 15/7/2009, dos Projetos de Lei nºs

3.330/2009, do Deputado Lafayette de Andrada, e 3.376/2009, do Deputado Sargento

Rodrigues, e dos Requerimentos nºs 4.148/2009, do Deputado Ademir Lucas,

4.151/2009, do Deputado Doutor Rinaldo, e 4.191 e 4.209/2009, do Deputado
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Wander Borges; de Assuntos Municipais - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em

15/7/2009, do Requerimento nº 4.166/2009, do Deputado Wander Borges; e de

Direitos Humanos - aprovação, na 23ª Reunião Extraordinária, em 15/7/2009, dos

Requerimentos nºs 4.104/2009, do Deputado Jayro Lessa, e 4.192/2009, do

Deputado Wander Borges (Ciente. Publique-se.).

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40 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 (Deputado Sargento Rodrigues) - Estão reabertos os nossos

trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados os Pareceres de

Redação Final dos Projetos de Lei nºs 496, 614, 910, 964 e 1.643/2007 (À sanção.).

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.723/2007, do

Deputado Wander Borges, que estabelece a Política Estadual Habitacional de

Interesse Social. 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 Deputado Irani Barbosa - 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 apenas 13 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados

para a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, talvez V. Exa. tenha alguma

informação de que não dispomos, mas não seria viável encerrar a reunião para

voltarmos para a reunião extraordinária, às 20 horas? A recomposição de quórum

será difícil.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que suspenderá a reunião na

expectativa de recomposição, sem prejuízo da reunião extraordinária da noite.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 15 minutos para que se configure o quórum para

a votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 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, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

com muita alegria ocupo a tribuna para tratar de um assunto muito relevante nesta

última ou penúltima reunião deste semestre, visto que estaremos em recesso a partir

da próxima semana.

Ao longo de 2007 e 2008, venho ocupando esta tribuna para falar sobre a

necessidade de o governo do Estado preocupar-se com a logística do Nordeste e do

Norte de Minas, visando a aproveitar as imensas jazidas de estanho, chumbo, albita,

ferro, tório e lítio, enfim, uma série enorme de minérios mais pesados ou até

estratégicos.

Sr. Presidente, confesso que em algum momento me senti quase que como um

Dom Quixote esgrimindo com moinhos de ventos. Algumas pessoas até riam daquilo
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que eu dizia, da inexistência daquela riqueza que eu anunciava existir no subsolo do

Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Eu dava o meu testemunho como jornalista

que fui na década de 70, visitando cidade por cidade da região, andando em cada

estrada e vendo com meus próprios olhos a existência daquele manancial fantástico

para ser utilizado no futuro.

Posteriormente, convidado que fui pelo Governador Eduardo Azeredo para ocupar

um cargo no governo, fiz questão de escolher a Secretaria de Recursos Minerais,

Hídricos e Energéticos exatamente porque naquela região, como sabe o meu colega

companheiro de Montes Claros que me conheceu naquela época, o Deputado Carlos

Pimenta, nós não tínhamos luz, energia instalada para expansão nem sequer de uma

lâmpada ou um poste. Não tínhamos um estudo do nosso potencial minerário e

nenhum projeto de recursos hídricos. Na Secretaria pude desenvolver um bom

trabalho nessas três áreas.

Sr. Presidente, o que interessa hoje - e pedirei até ao “cameraman”, meu amigo,

para filmar aqui, como faz o meu amigo Deputado Weliton Prado, para checar aqui - é

exatamente aquilo que venho dizendo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, desde 2007,

em um trabalho que venho realizando desde 2003, na tentativa de mostrar ao

governo a necessidade de se criar um sistema de logística para o aproveitamento

mineral da região. Isso está aqui no jornal “o Tempo” de ontem: “Descoberto no Norte

de Minas um imenso tesouro de minério”.

Finalmente, posso tirar a roupa de Dom Quixote e mostrar que eu não dizia

nenhuma asneira, quando pregava aqui, desde o meu primeiro discurso, a

necessidade de se buscar uma infraestrutura logística para aproveitar a imensa

riqueza mineral existente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais.

E digo mais, Sr. Presidente, porque, no sonho de aproveitamento dessa riqueza,

em Teófilo Otôni criamos um movimento para a Zona de Processamento de

Exportação - ZPE -, hoje tornada realidade legal. Não é um fato ainda. Não existe a

ZPE. Existe uma empresa controladora para implantar a ZPE. Há a legislação

autorizativa para a implantação da ZPE. Temos tudo, mas não temos logística. A falta

dessa logística é que prejudicava e prejudica o Nordeste e o Norte de Minas Gerais.

Veja aqui na primeira página do jornal “O Tempo” de ontem e numa página inteira
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do jornal, onde se mostram alguns detalhes dessa riqueza, desse imenso tesouro.

Trata-se apenas do minério de ferro. E apenas de algumas pequenas jazidas. Vejam

o que diz o texto dessa matéria: “A reserva descoberta pela Vale, pela Companhia

Siderúrgica Nacional - CSN - e pela Votorantim, que fizeram o grupo chamado Novo

Horizonte, a reserva estimada é de 12 bilhões de toneladas de minério de ferro.

Apenas nos Municípios de Rio Pardo, Grão-Mogol e Salinas, sem estudar Porteirinha,

Montezuma, Jenipapo de Minas, Chapada do Norte e as demais jazidas existentes.

Considera-se apenas as jazidas existentes em três Municípios: Rio Pardo de Minas,

Grão-Mogol e Salinas.

Vem a Vale, a CSN e a Votorantim e revelam os seus estudos, que eu já havia

anunciado há cerca de dois meses aqui, inclusive os estudos de logística de um novo

ramal ferroviário de Governador Valadares para Itaobim, com o objetivo de

aproximação dessa área onde haverá a exploração. Esse estudo, Deputado Carlos

Pimenta, foi feito pela Cofeminic.

A previsão da Votorantim é que o início da exploração se dará em 2011, daqui a

dois anos. Essa jazida, que tem 12.000.000.000t de reserva, exigirá, para a sua

exploração, somente nesses três Municípios, investimentos da ordem de

R$2.400.000.000,00, com 3 mil empregos diretos, apenas na jazida desses três

Municípios. Os estudos indicam uma produção inicial de 20.000.000t por ano,

podendo chegar a 50.000.000t por ano, apenas de minério de ferro, fora o estanho, o

chumbo, o calcário e o caulim, que existem em nossa região para serem explorados.

Hoje isso me dá alegria, porque não sou mais o Dom Quixote. Aqui está a realidade.

Os técnicos fizeram os estudos, e venho acompanhando, por baixo dos panos, o

trabalho do Indi, desde que o Carlos Orsini lá estava, projetando a possibilidade da

reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas, ligando Caravelas, na Bahia, a

Araçuaí, exatamente para propiciar a existência de um trabalho logístico capaz de dar

vazão à produção não só de minério, mas também do nosso magnífico parque

granítico. Os granitos existentes em nossa região, especialmente na região de

Itaobim e Medina, são considerados raríssimos. O Brasil exporta, por ano, cerca de

2.000.000t de granito e de rochas ornamentais, e somente Minas Gerais exporta

500.000t. São 400 carretas por dia, passando pelas estradas do Proacesso,
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atrapalhando o nosso Proacesso, porque não existe uma estrada de ferro.

A minha felicidade e a minha satisfação é que sei que V. Exa., Deputado Carlos

Pimenta, também comunga comigo dessa alegria, a alegria dessa revelação, dessa

notícia. Por causa disso, concedo-lhe um aparte.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo por isso. Estamos

no final do primeiro semestre, esperando o retorno dos Deputados para reiniciar os

nossos trabalhos, mas ainda temos tempo para trocar algumas ideias e discutir o que

V. Exa. está dizendo. V. Exa. está abordando um ponto crucial. O Norte de Minas, o

Jequitinhonha e o Mucuri sempre foram considerados regiões pobres, mas, na

verdade, são regiões empobrecidas. Quando ouvíamos falar de algumas ações em

prol dessas regiões, eram das caravanas que iam até Brasília. Era a caravana do

Jequitinhonha, do Norte de Minas, que chegava fazendo o maior auê, muito barulho,

mas, na verdade, de concreto mesmo, nada levava para a região. São regiões

extremamente ricas, porém sofridas, assoladas pelo sol e pela seca, mas também

com muita água, que poderia ser acumulada e transformaria esse quadro perverso,

como é o caso de Irapé. São regiões que têm uma riqueza incalculável no seu

subsolo.

V. Exa. falava do Quadrilátero Ferrífero, que engloba a região de Rio Pardo de

Minas, onde estarei amanhã, com o Vice-Governador, Antonio Anastasia,

inaugurando o Proacesso. Debaixo desse Proacesso, que engloba os Municípios de

Rio Pardo, Salinas, Porteirinha e Riacho dos Machados, há uma reserva que é tão

importante e tão monumental quanto o Quadrilátero Ferrífero, perto de Belo

Horizonte, que promoveu um desenvolvimento muito grande. Quem opera o

desenvolvimento em toda essa área, Deputado Getúlio Neiva - fico até sem entender

-, é a Vale, uma empresa que poderia estar sendo comandada pelo governo federal.

Digo isso porque os governos estadual e federal têm de entender que esse subsolo

pertence à Nação, ao povo brasileiro e ao povo mineiro.

Eles retirarão o minério de ferro, que é de altíssima qualidade, dessa região.

Precisamos lutar para que, ao retirarem as nossas riquezas, promovam, tragam

qualidade de vida. Eles devem fazer a promoção da vida de nossa região.

Só um exemplo: existe uma localidade, meu caro Deputado Getúlio Neiva, chamada
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Peixe Bravo, que é um Distrito, um povoado do Município de Riacho dos Machados.

Para ir de Riacho dos Machados a Peixe Bravo, da sede do Município ao Distrito, ao

povoado - são 50Km -, não havia sequer estrada. O pessoal da Vale, para chegar a

Peixe Bravo, estava passando pelos Municípios limítrofes, fazendo estrada para

chegar lá, a fim de fazer a perfuração, a prospecção do minério.

Eu estava com a Prefeita Domingas nessa região, alguns anos atrás, assistindo a

um jogo de futebol. No meio do jogo, um jovem de 15 anos sofreu um ataque

cardíaco, caiu no meio do campo e morreu. Não foi possível fazer nada por ele.

Começamos então a suspeitar da presença disseminada da doença de Chagas.

Levamos um laboratorista de Montes Claros para lá e fizemos a colheita de sangue

de 250 pessoas - jovens, adultos, pessoas idosas. Sabíamos que a doença de

Chagas existia, mas não sabíamos, não tínhamos noção da sua extensão. Estou com

os exames no meu gabinete: de 250 exames feitos, 236 deram positivo. Eles estão

fazendo buraco em Peixe Bravo para verem a riqueza do subsolo e estão ignorando

por completo o que se passa no solo. Estão ignorando a pobreza; o IDH, que não

chega a 0,51; a falta de estradas; a falta de saúde; a falta de educação. Precisamos

ter um cuidado muito grande. Queremos que as grandes empresas, que as “Vales”

que existem por aí afora, que as companhias nacionais de siderurgia, enfim, que as

grandes empresas mensurem a riqueza que existe no subsolo, que elas as retirem,

deem emprego - é claro, porque isso é muito importante -, mas que também deem

contrapartida, Deputado Getúlio Neiva. Aquela região é pobre demais, uma região

esquecida, uma região que está sendo mudada agora, com o governo de Aécio

Neves, com o Proacesso, como o Pro-Hosp, com as ambulâncias, com os recursos

na área da saúde. É a primeira vez que temos a presença do governo nessas

regiões. Pediria ao Presidente que prorrogasse o prazo para que tenhamos mais

tempo para conversar um pouco. Mas o que está ocorrendo é isso.

Na bacia do São Francisco, Deputado Getúlio Neiva, existe a maior reserva de gás

natural do País, que está ali, saindo naturalmente, espontaneamente. Se você pegar

um fósforo e riscar em alguns locais, o gás emanado transforma-se em uma chama.

No pré-sal eles farão a exploração a 3.000m de profundidade, mas temos uma

reserva de gás natural lá, em uma região quase do tamanho do Estado de Minas
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Gerais, porque avança nos Estados da Bahia e de São Paulo. É região riquíssima:

Jaíba está exportando hoje 150 carretas por dia de frutas. Portanto queremos e

temos direito à contrapartida.

Esse pronunciamento é importantíssimo. Eles retirarão o nosso minério? Retirarão,

ninguém impedirá. Mas precisamos ter o cuidado da contrapartida. É preciso que a

população seja atendida, porque são Municípios empobrecidos, que sobrevivem a

duras penas. O Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri precisam

dar esse grito de alerta, dar o grito de independência, precisam dizer: “Estamos aqui

para servir o País, mas o País deve me servir”.

As “Vales” que existem por aí vão lá, perfuram o nosso solo, ficam sabendo da

nossa riqueza e a levam a custo de nada.

Poderíamos começar a chamar a atenção e chamar à responsabilidade os

governos federal e estadual, para que eles fiscalizem o que será feito ali a partir de

agora.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço o aparte ao nobre colega Deputado Carlos

Pimenta, que enobrece a minha fala. Nasci em Medina e me lembro bem de que,

ainda criança, passeando na fazenda de meus tios em Tuparecê, enfiava o dedo no

chão, abria um buraquinho, acendia um fósforo e a chama permanecia. O gás existe

ali desde que eu era criança, e V. Exa. confirma aqui tudo o que tenho dito. Não sou

um Dom Quixote: estou falando do que conheci na realidade da minha infância e,

sobretudo, nas ações que tiver de empreender como Secretário Adjunto de Recursos

Minerais, Hídricos e Energéticos.

Essa notícia veiculada no “O Tempo” confirma de forma clara que tudo o que digo

desde o primeiro dia em que entrei para esta Casa é verdade: o Norte e o Nordeste

de Minas não precisam de esmola, mas de investimento em infraestrutura e logística.

Se tivermos a estrada de ferro, resolvemos sozinhos os nossos problemas, ampliando

a nossa riqueza. V. Exa. sabe muito bem que somente com o ramal da FCA até

Pirapora já quintuplicamos a produção de grãos na região. Ou seja, o que nos falta,

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é oportunidade de trabalho, e essa oportunidade

tem de ser concedida pelo governo ou com projetos governamentais que envolvam

empresas, para que se coloque naquela região tão carente a infraestrutura. Somos
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uma região rica. Isso está dito aqui, não sou eu que digo: “Imenso tesouro de minério

no Norte e no Nordeste de Minas Gerais”. Finalmente alguém descobriu o que estou

falando há 20 anos.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Obrigado, Deputado Getúlio

Neiva. Os Deputados do Norte e do Vale são sempre muito solidários entre si na

defesa dos interesses da região. Mas, considerando-me um Deputado vindo do

Triângulo e sabendo da importância dessa região na construção da história e do

desenvolvimento de Minas, sinto-me parte dos Deputados dessa região na luta pela

emancipação do seu povo. Realmente, merece uma atenção especial, zelo e carinho

esse pessoal que tem uma potencialidade enorme de criatividade nas áreas do

artesanato, da música, enfim, da criação humana.

Recentemente, realizamos nesta Assembleia uma audiência pública para debater o

PPAG, e, na análise e no acompanhamento desse Plano, vimos que, embora haja

ações estruturadoras muito importantes por parte do governo do Estado, como o

Proacesso e investimentos em infraestrutura, o que mais carece de investimento

ainda é o povo. E o povo do Jequitinhonha merece muito investimento também na

educação e na proteção à saúde. Aliás, pedi este aparte exatamente para tratar

dessa questão, levantada aqui pelo nobre Deputado Carlos Pimenta. Não é aceitável

em nosso tempo que as pessoas continuem adoecendo desnecessariamente, fora do

contexto do desenvolvimento humano. Temos tudo para não deixar essas pessoas

ficarem doentes nem infectadas. Não é possível admitir que isso ocorra no Estado de

Minas Gerais, que já recebeu, parece-me que em 2000, um título em virtude de aqui a

doença de Chagas já não ser transmitida pelo barbeiro. Mas me parece que isso já

não é verdadeiro, o que é extremamente preocupante. É preciso uma ação de

vigilância cotidiana, permanente, para que isso não seja um ato de papel, mas uma

verdade prática. Os jovens, as crianças e os trabalhadores de qualquer região deste

Estado não merecem adoecer desse modo. É preciso uma atenção especial a isso; é

preciso investir na saúde. Não se pode admitir que o governo, por diversas razões,

justifique aplicações da saúde em outros setores que também são importantes. Quem

investe em educação, na Copasa, no Proacesso está, sim, investindo em saúde, mas

é importante que se invista também estritamente no setor da saúde, para não deixar
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as pessoas ficarem doentes, infectadas, adoecidas desnecessariamente.

Então, quero compartilhar sua reflexão. Temos imensas riquezas, enormes

potencialidades que precisamos explorar, mas colocando-as a serviço do bem-estar

do povo de Minas Gerais. Agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar este

momento com V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão, é verdade,

somos muito pobres dormindo em cima de um pote de ouro, uma riqueza imensa.

Antes de conceder aparte ao nobre colega Deputado Irani Barbosa, gostaria de ler

parte do texto publicado ontem pelo jornal “O Tempo”: “Um complexo de mineração

do porte que está sendo planejado pela Votorantim, CSN e Vale, com mina, usina,

ferrovia ou mineroduto e porto gera de 5 mil a 10 mil novos postos de trabalho,

contando empregos diretos e indiretos. A área tem dimensões que a colocam entre as

maiores do mundo, conforme comenta Renato Ciminelli, gerente executivo do polo de

mineração e metalurgia”.

A logística é absolutamente necessária, e não a temos. A minha grande queixa

desde que cheguei e a minha peroração é a favor de se estabelecer um critério de

trabalho do governo do Estado para fazer com que a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico não fique apenas falando em circuitos disto e daquilo. É preciso projetar o

crescimento econômico da região.

Temos, sim, doença de Chagas. Ainda nesta semana, procurei o novo Presidente

da Cohab para lhe dizer que Minas tem que fazer reverter esse quadro, construindo

casas na zona rural, em Distritos e povoados, ao contrário do projeto Minha Casa,

Minha Vida, que é apenas para cidades com mais de 50 mil habitantes. Precisamos

trocar aquelas choças por casas verdadeiras na zona rural, para que não haja

proliferação da doença de Chagas. Nasci na região onde há doença de Chagas, e

70% da população tinha essa doença. Falaram que foi erradicada, mas não foi. Está

aí o testemunho do Deputado Carlos Pimenta, que mostrou que, de 250 jovens, mais

de 230 estavam infectados pela doença de Chagas em nossa região.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Deputado Getúlio Neiva, a fala de V. Exa.

nos faz refletir sobre a importância da questão ferroviária em Minas Gerais. Agora o

governo federal criou uma linha ferroviária ligando o Distrito Federal ao Sul da Bahia,
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passando exatamente por fora do Estado de Minas Gerais. Parece que não temos

prestígio, talvez seja a proximidade da eleição, estando nosso Governador cotado

para ser o próximo Presidente da República. Talvez isso tenha feito o governo federal

desviar a ferrovia de Minas Gerais.

Não é só esse o caso. A Cemig fez um grande investimento quando construiu a

Usina de Aimorés em parceria com alguns compadres, que depois venderam o resto

da sua participação para a Vale do Rio Doce. Isso nos deixou uma preocupação

muito grande, porque impediram a navegabilidade do Rio Doce, uma das vias

opcionais que poderíamos ter para escoar as riquezas de Minas Gerais. A ferrovia

que liga Belo Horizonte à região de Viçosa poderia chegar à cidade de Campos e ser

reativada, mas o desprestígio de Minas Gerais com o governo federal não permite

isso.

E assim vão algumas coisas, que envolvem também a corrupção. Tempos atrás o

meu amigo Clésio Andrade - eu trabalhava de motorista com o pai dele quando tinha

apenas três ônibus -, depois do salto de ser Presidente do Sindicato de Transporte

Coletivo de Belo Horizonte e de uma associação quase de mentira, a NTU, conseguiu

dar o tombo em alguns empresários do Brasil e ser Presidente da CNT. Através de

muita propina, conseguiu criar um órgão chamado Sest/Senat.

Logo depois, esse mesmo empresário, Clésio Andrade, que era trocador no ônibus

em que eu era motorista, compra parte da Ferrovia Centro-Atlântica. Maravilha!

Nossa Senhora, que coisa boa! Arrumou dinheiro, ninguém sabe onde. Normalmente,

o dinheiro dele é roubado, pois ele arruma dinheiro roubado em todos os lugares. De

repente, ele vira sócio da Ferrovia Centro-Atlântica, que hoje é essa farsa. Depois ele

vendeu a sua participação, por alguns milhões de dólares, para o Banco do Daniel

Dantas, como testa de ferro da Vale do Rio Doce. Mas parece que, em Minas Gerais,

isso não atiça a curiosidade de ninguém.

O Clésio Andrade, apesar de ladrão, é meu amigo. O que podemos fazer? Existe

amigo ladrão, amigo veado, amigo de todo jeito, e temos de respeitar a opção de

cada um. Veja bem, V. Exa., no dia da eleição do Conselheiro do Tribunal de Contas,

merecidamente eleito o Deputado Sebastião Helvécio, achei interessante porque

circulava, na Casa, o Deputado Weliton Prado, de braços dados com o assessor do
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Clésio Andrade, pedindo votos para o Deputado Sebastião Helvécio. Solicitaria ao

Presidente para pedir que essas fitas sejam reservadas, para passarmos aqui, em

Plenário, para vermos a peregrinação do Deputado Weliton Prado, andando para

todos os cantos. Alguns dizem que comprando voto, outros dizem que ameaçando o

Clésio a entregar alguns documentos que ele teria a respeito do governo do Estado, o

que acho ser mentira, porque o Clésio sempre foi um blefe. É um homem que não

sabe o que quer da vida. Conseguiu a vaga para sua mulher no Tribunal de Contas,

não sabemos se até sob chantagem - isso é perigoso para a história de Minas Gerais

-, mas estamos nos aprofundando no assunto para saber se foi chantagem e como

foi. Do mesmo jeito que vemos hoje o Governador refém de um líder de seu governo,

que participou do saque do nosso fundo de pensão, Iplemg. Roubou mais de

R$100.000.000,00, com outros parceiros. Curiosamente, foi ele que intercedeu na

eleição do Sebastião Helvécio para o Clésio Andrade, com o porta-voz Weliton Prado,

nesta Casa. Interessante que o Clésio Andrade era sócio da SMP&B, da qual o

Deputado Mauri Torres foi avalista para sacar o dinheiro para comprar o apartamento

da sua nova esposa, no portal dos marajás. Vejam a ligação. E vemos o

intrincamento desse impedimento da construção de ferrovias em Minas Gerais. V.

Exa. está de parabéns. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Agradeço ao nobre Deputado Irani Barbosa e tento

voltar ao tema.

Em verdade, senhoras e senhores, Sr. Presidente, a minha alegria é muito grande.

Pela primeira vez, tenho o reconhecimento da existência dos fatos que eu revelava

aqui, no meu jornalzinho “Ação Parlamentar”, na rádio e na televisão da minha

cidade, quando falava da necessidade do retorno da Estrada de Ferro Bahia-Minas.

Na semana passada, comentei aqui também que estamos perdendo o bonde da

história. Enquanto não agimos para voltar com a Estrada de Ferro Bahia-Minas ou

com qualquer ferrovia que adentre o território do Norte de Minas e do Nordeste

mineiro, a Bahia já estava trabalhando para construir uma ferrovia de Ilhéus a

Brasília, com o respaldo, é claro, do governo federal. E não prospectamos,

esperamos que empresas interessadas nos minérios venham a revelar que

trabalharão para fazer uma ferrovia ou um mineroduto para levar todo esse imenso
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tesouro de minério descoberto no Norte e no Nordeste de Minas. “Descoberto” é a

única palavra errada que há nesse jornal. Sabemos que ele está lá há muito tempo.

Até denunciei aqui, Sr. Presidente, que tudo indicava que aquela região estava sendo

guardada pelo governo do Estado, com a conivência do governo federal, como

reserva para o futuro.

Lembro-me muito bem de que Aureliano Chaves, quando Ministro, tentou fazer

indústria de polpa de celulose e estimular o plantio de eucalipto no Norte e no

Nordeste de Minas e não conseguiu. Lembro-me muito bem das tentativas de

alguém.

Aí, posso até dizer que, quando era dirigido por Carlos Orsini, o Indi trabalhava

esse projeto de se fazer um polo de celulose, de granito e de ferro-gusa na região

Nordeste de Minas, mas simplesmente foi desestimulado de continuar na Presidência

daquele órgão e hoje presta serviço para a Vale do Rio Doce. Aliás, a mesma Vale do

Rio Doce que se juntou à CSN e à Votorantim para explorar os minérios. Estamos

trabalhando com essa ideia desde 2003.

Portanto, Sr. Presidente, aqui vai a demonstração da minha satisfação. Os fatos

revelam que Getúlio Neiva não é Dom Quixote nem está esgrimindo com moinhos de

vento e trabalhou a vida inteira com realidade e conhecimento próprio daquele

território, na certeza de que, se o governo, estadual ou federal, não quis, os

empresários já farão o processo de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste de

Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra a discussão, em 2º turno, nos termos do art. 274 do

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 3.443/2009, uma vez que permaneceu em

ordem do dia por quatro reuniões, e, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, do

Projeto de Lei nº 2.966/2009, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis

reuniões.

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 17,

às 9, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a

reunião.

ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/7/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

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

Fase: Decisão da Presidência - Votação de Requerimentos: Requerimento nº

381/2007; renovação da votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Requerimentos nºs

799 e 935/2007; aprovação - Requerimento nº 1.016/2007; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Requerimentos nºs 1.316/2007 e 3.469/2009; aprovação;

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

Proposições: Prosseguimento da votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.936/2008; renovação da votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação;

verificação de votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1;

aprovação; declarações de voto - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.771/2008; requerimento do Deputado João Leite; aprovação do requerimento;

verificação de votação; questão de ordem; ratificação da aprovação; declaração de

voto - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 496/2007; discurso do Deputado

Antônio Júlio; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 614/2007; aprovação na forma do vencido

em 1º turno com a Emenda nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

742/2007; requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.643/2007; aprovação na forma do

vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação - Votação, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 1.723/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno

- Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.690/2008; aprovação na forma do

vencido em 1º turno com a Emenda nº 1; questão de ordem - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 972/2007; votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas;
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aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1; votação da Emenda nº 2; aprovação -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.976/2007; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 2.549/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.269/2009; discursos

dos Deputados Antônio Júlio e Alencar da Silveira Jr.; votação do projeto; aprovação;

declaração de voto - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.284/2009;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.312/2009; discurso do

Deputado Alencar da Silveira Jr.; votação do projeto; aprovação - Prosseguimento da

discussão, em 2º turno, do Projeto Lei nº 3.384/2009; discurso do Deputado Antônio

Júlio; questão de ordem; discurso do Deputado Antônio Júlio; questão de ordem -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

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

Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio

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

Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

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

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

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -

Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h11min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros das comissões permanentes que

participarão das reuniões conjuntas previstas no § 1º do art. 204, destinadas à

apreciação dos projetos de que trata a Subseção II da Seção IV do Capítulo I do

Título VII do Diploma Procedimental, que foi publicada na edição do dia 14/7/2009.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento nº 381/2007, da Comissão de Educação,

solicitando seja encaminhado pedido de informações ao Governador e ao Vice-

Governador do Estado com vistas à obtenção de esclarecimentos sobre as

aposentadorias dos profissionais da educação designados para o exercício de função

pública que já cumpriram os requisitos constitucionais para tal ato, conforme

legislação que menciona. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Presidência vai renovar

a votação do Substitutivo nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 381/2007 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.
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Requerimento nº 799/2007, da Comissão de Educação, solicitando seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a construção

da escola estadual do Bairro Belo Vale, em Santa Luzia. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 935/2007, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja

encaminhado à Cohab pedido de informações sobre a assinatura dos acordos

firmados com os mutuários do Bairro Jardim Canadá. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.016/2007, do Deputado Wander Borges, solicitando seja

encaminhado ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido de

informações acerca da situação ambiental das explorações minerais realizadas no

Município de Congonhas pelos empreendimentos que menciona. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado o Requerimento nº 1.016/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.316/2007, da Comissão de Participação Popular, solicitando

seja encaminhado à Secretária de Educação pedido de informações sobre o trabalho

com o tema “educação ambiental” nas escolas, nos termos da legislação vigente. A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 3.469/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando

seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações sobre o

processo administrativo realizado para locação de veículos destinados às atividades

de fiscalização, com as especificações que menciona. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Declarações de Voto

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, V. Exa. pôde perceber que dos

requerimentos que aprovamos apenas um é de 2009. Aprovamos cinco

requerimentos de 2007, entre os quais havia um da Comissão de Segurança Pública

da época em que eu ainda era seu Presidente. O Deputado João Leite preside a

Comissão de Segurança Pública há seis meses -biênio 2009/2010. Pedi a declaração

de voto para dizer que votei favoravelmente a todos os requerimentos. Fiz um apelo

ao Deputado Antônio Júlio para que pudéssemos discutir os projetos, não os

requerimentos, que são frutos de audiências públicas e de solicitações de diversos

Deputados desta Casa. Portanto, trata-se de procedimentos do processo legislativo

de grande importância para a resposta que as comissões solicitam aos órgãos do

governo, sejam do Poder Executivo, sejam do Poder Judiciário, sejam do Ministério

Público, sejam do Tribunal de Contas. Portanto são procedimentos de fundamental

importância que realizamos dentro do processo legislativo. Gostaria, Sr. Presidente,

aproveitando que V. Exa. está presidindo esta reunião, de fazer um apelo para que

outros requerimentos venham à pauta nos próximos dias, pois estaremos numa

votação concentrada. Teremos reuniões pela manhã, à tarde e à noite. Faço um

apelo a V. Exa., visto que vários requerimentos - de 2007, 2008 e 2009 - de diversos

Deputados estão parados. Gostaria de fazer um apelo, não apenas em nome deste

Deputado, que tem alguns requerimentos ainda não votados, mas de todos os

parlamentares que têm requerimentos nessa condição. São matérias de interesse de

todos nós. V. Exa. não precisou nem acionar o Líder de Governo ou os demais

líderes para fazer um apelo àqueles que poderiam estar aqui obstruindo a votação.

Nós mesmos nos encarregamos de solicitar aos demais Deputados que não

obstruíssem a votação dos requerimentos. Faço um apelo a V. Exa. para que solicite

ao Secretário-Geral da Mesa, Sr. José Geraldo, que o oriente a colocar vários outros

requerimentos nas pautas de amanhã de manhã, à tarde e à noite. Faço um apelo a

V. Exa., porque isso é de fundamental importância para o processo legislativo, para

as respostas referentes às audiências públicas, às visitas, enfim, a todo o trabalho
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que as comissões têm nesta Casa. V. Exa. sabe tanto ou mais do que este Deputado

que as comissões continuam sendo os pulmões do Poder Legislativo. Por isso, faço

este apelo a V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que vários requerimentos

constarão das pautas durante esta semana. Com a palavra, para declaração de voto,

o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse requerimento da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi feito por nós, no início do

ano, quando me deparei com um veículo trabalhando para o DER, com todos os

emblemas do Estado de Minas Gerais, fazendo fiscalização das balanças móveis,

patrocinadas pelo DER do nosso Estado. O que chamou minha atenção, Sr.

Presidente, sendo esse o motivo do nosso requerimento aprovado em Plenário, foi o

fato de essa “van” estar com placa de São Paulo. Algumas pessoas chegaram a me

dizer que isso se dava em razão de uma licitação cuja ganhadora foi uma empresa de

São Paulo. Como pode um órgão de fiscalização de nosso Estado aceitar que se faça

uma “blitz” de fiscalização com um veículo com placa de São Paulo? Isso é, no

mínimo, um desrespeito ao contribuinte mineiro. Todavia, o DER quer encobrir outras

coisas. Por exemplo, esse veículo, cuja fotografia trouxe para este Plenário, cujos

documentos consegui junto ao Detran de São Paulo, foi multado pelo DNIT e pela

Polícia Rodoviária Federal por falta de equipamentos obrigatórios. Ou esse veículo é

clonado ou há algo mais por trás dessa história. Como pode um veículo que trabalha

para o DER na fiscalização de estradas ter placas de São Paulo e ter sido multado

por falta de equipamentos obrigatórios, segundo nossa legislação de trânsito? Quero

dizer aos nossos colegas Deputados que o requerimento votado aqui tem lógica.

Esperamos que o DER nos responda o mais rápido possível. Cheguei a ponto de

dizer que entraria na Justiça para obter essas informações. Acredito que, às vezes,

essa é a única forma de nós, Deputados, usando de prerrogativa constitucional,

exercermos nosso papel fiscalizador. Essas “vans” que estão trabalhando para o

Estado de Minas Gerais deixaram muitas dúvidas. Sabemos que aquela licitação da

PM, relativa a veículos contratados pelo governo, está sob algumas investigações

porque se trata da mesma empresa que também levantou suspeitas no Paraná e na
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Bahia. Essa empresa, que fornece serviços para o Estado de Minas Gerais, ganhou

licitação, mesmo cobrando R$3.000.000,00 a mais. Mesmo assim, ela foi habilitada a

oferecer serviço à Polícia Militar. Por isso temos dúvida sobre quem está oferecendo

esse serviço ao DER. A Assembleia tem obrigação de, pelo menos, procurar saber o

que se passou e o que está se passando. Assim não é possível. Faço um apelo ao

pessoal do DER. O que está ocorrendo é um desrespeito ao povo de Minas Gerais, é

um desrespeito os motoristas depararem com uma fiscalização cujos veículos estão

com placa de São Paulo. Os motoristas fiscalizados deveriam enfrentar aqueles que

os fiscalizam. Deveriam pedir documentação desses fiscais, até para comprovar se

realmente são fiscais trabalhando para o Estado de Minas Gerais. Afinal, hoje há

tantas “blitze” com pessoal vestido de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária, mas

que, na verdade, são bandidos. Há casos de ladrões que usam fardas e emblemas de

nossas polícias para fazer “blitze”. É possível haver suspeita sobre esses veículos

com placa de São Paulo. Quem está sendo abordado pode exigir a documentação

para verificar se eles realmente são funcionários do DER, terceirizados, se possuem

delegação do DER para fazer a vistoria. Veículos com placas de São Paulo, multados

pela Polícia Rodoviária Federal, deixam muitas dúvidas.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

concordo com o Deputado Sargento Rodrigues. Também espero que coloquemos em

votação nesta Casa requerimentos em curto espaço de tempo. Sabemos que os

órgãos públicos têm 30 dias para nos dar respostas. Alguns requerimentos são para a

Mesa. Cito como exemplo um requerimento da bancada feminina, protocolado no dia

15 de maio, sobre as sessões especiais. Então, queria fazer a V. Exa. o apelo de que

os requerimentos fossem colocados à apreciação desta Casa o mais rapidamente

possível, em respeito ao trabalho da própria Assembleia. Realmente, votarmos agora

um requerimento de 2007 pode deixar parecer à opinião pública que as coisas não

caminham, quando não é bem assim; sabemos que esta Casa trabalha muito. Assim,

o apelo que faço é que se fixe um tempo mínimo, dentro do Regimento, para

votarmos os requerimentos. Era só. Obrigada.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à
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2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Lei no 3.187/2009, que recebeu emenda na extraordinária realizada hoje à tarde e

foi devolvido à Comissão de Fiscalização Financeira para receber parecer.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, 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 concluiu 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 Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresenta. A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo no 1, salvo emenda.

Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

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” 45 Deputados. Votou “não” 1 Deputado. Está

ratificada a aprovação do Substitutivo no 1, salvo emenda. 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

2.936/2008 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.
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Declarações de Voto

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o

único voto contrário foi o meu, o que fiz para ser coerente com meus posicionamentos

desde o início da discussão desse projeto, quando, em uma audiência pública com a

Codemig, não ficaram claros para nós os objetivos de sua transformação em 100%

empresa pública, até porque, Sr. Presidente, os sócios estratégicos da Codemig na

época da Comig representam apenas 0,3%. Perguntei ao Diretor da Codemig, ao

pessoal que esteve aqui, quais seriam os objetivos claros da transformação em

empresa pública. Não obtivemos resposta satisfatória. Levantei uma questão que

poderia ter sido explicada, pois o governo não precisa ter receio de explicar o que

pensa fazer, o que fará. Levantei uma suspeita, posso usar essa palavra, de que o

objetivo da transformação da Codemig em uma empresa pública seria apenas abrir

seu capital e buscar recursos para fazer face às despesas das obras do Mineirão. O

governo tem esse compromisso com a Copa 2014. Até acho que o Governador Aécio

Neves tem tratado disso com muita tranquilidade, mas se deparou com uma terrível

crise econômica. A arrecadação do governo do Estado diminui cerca de

R$300.000.000,00 por mês, logo ele tem que arranjar recursos. Onde ele vislumbrou

recursos? Nisso o governo é competente. Tem cabeças pensantes para saber onde

pode fazer os grandes negócios. Estou alertando, mais uma vez, à população de

Araxá que o governo vai vender a Codemig. Pode até não vender a maioria das

ações, mas venderá uma parte substancial de uma empresa altamente superavitária,

uma empresa altamente bem qualificada e que está fazendo grandes investimentos

em Minas Gerais dada sua capacidade, pois são bons negócios. Ninguém consegue

fazer a valorização do minério existente em Araxá. Ninguém consegue calcular o

patrimônio. Isso sem falar em água, hotel e em outros benefícios da empresa.

Estamos preocupados, pois é o patrimônio de Minas Gerais, é o patrimônio do povo

de Araxá. Pelo que estamos vendo, a Codemig é o único caminho para o governo

capitalizar, fazer os investimentos no Mineirão. Para que isso? Para ele dar aos

sócios, que ele chama estratégicos, a capacidade de investir no Mineirão para ter os

dividendos da Codemig. No início, vendeu-se a idéia de que aqueles empresários

iriam fazer um grande investimento no Mineirão. Concluiu-se que empresário nenhum
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vai investir em Mineirão ou em sua modernização, porque não há retorno. Porém, na

Codemig, o retorno é altamente garantido. A lucratividade é acima da média da Bolsa

de Valores. Faço esse alerta. Sei que às vezes minha palavra incomoda, como o fez

com a Codemig, mas é isso o que acontecerá. O governo deveria tornar as coisas

mais simples. Devia avisar: “Vamos fazer isso porque precisamos”. É o patrimônio

que ele tem para lançar mão. Mas não conseguimos avaliá-lo. Essa é a discussão. A

quanto será vendido? Serão 49%, 39%, 59%, 60%, 100%. Acredito que o governo

não venderá 100%, mas irá fatiar com os investidores que estão aplicando na Copasa

e na Cemig. A rentabilidade é altamente favorável aos investidores. Com as ações

das empresas mineiras, eles estão ganhando o que não ganham na Bolsa de

Valores. A distribuição de dividendos tem sido muito generosa. Deixo minha posição.

Votei “não”. Fui o único Deputado que votou “não”. Da mesma forma, fui o único voto

“não” quando votamos o projeto da desverticalização da Cemig, porque conhecemos

aquela história. O que aconteceu lá ocorrerá na Codemig. Esse é meu

posicionamento.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, votamos favoravelmente até pela

natureza do PT, pois sempre defendemos a estatização. Agora, é bem verdade que

há um grande mistério. A Bancada do PT tentou uma CPI para investigar a Comig,

que era uma empresa 100% pública, e esta Casa acabou transformando a Comig em

Codemig, uma empresa de economia mista. Não sabemos até hoje se foi uma

estratégia para acobertar muitas denúncias que tivemos naquela época, sobretudo

em relação a algumas obras de estradas. De repente, um governo neoliberal

apresenta a esta Casa um projeto pedindo autorização para tomar as providências e

transformar uma empresa de economia mista em empresa pública. Dúvidas,

mistérios, problemas, mas, por uma questão de coerência, votamos favoravelmente,

mesmo sabendo que é a empresa responsável pela construção do Centro

Administrativo. Quais as empresas que estão ali que investiram? A empresa que está

sendo responsável pela desapropriação de inúmeras áreas, inclusive em Congonhas.

Dezenas de famílias estão passando por um processo de desapropriação para

garantir a expansão de empresas como CSN e Vale. Então, qual será o

desdobramento daqui para frente? Temos muitas dúvidas, mas, por uma questão de
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coerência, mesmo no mistério, estamos apostando e estaremos acompanhando de

perto o desdobramento dessa volta de uma empresa de economia mista para uma

empresa totalmente pública. Eram essas as considerações que tinha a fazer.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.771/2008, do

Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.309, de 19/6/2002, o art. 7º da Lei

Delegada nº 125, de 25/1/2007, e dá outras providências. Vem à Mesa requerimento

do Deputado João Leite, solicitando o adiamento de votação do Projeto de Lei nº

2.771/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel, que o façam neste momento.

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 Deputado Tenente Lúcio - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 33 Deputados. Votaram “não”

5 Deputados. Há 6 Deputados em comissões.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria que V. Exa. analisasse a votação

anterior, considerando que, na contabilização, foram acrescidos os seis votos de

parlamentares que, eventualmente, estariam numa reunião, mas a reunião estava

suspensa. Considerando que a reunião estava suspensa, esses votos não devem ser

contabilizados. Desse modo, se eles forem contabilizados para efeito de quórum,

entendo que deveríamos rever a votação, mas, caso o quórum seja atingido, pelo

menos eles não devem ser considerados para a devida correção do processo de

votação da Casa.

O Sr. Presidente - É regimental e pertinente. Esclareço ao Deputado que votaram

“sim” 33 Deputados. Votaram “não” 5 Deputados, que, somados a esta Presidência,
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perfazem o total de 39 parlamentares presentes, ratificando a aprovação do

requerimento.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - O pedido é que não sejam contabilizados

esses seis votos.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece a V. Exa. que serão desconsiderados os

6 votos dos parlamentares em comissão. Está, portanto, ratificada a aprovação do

requerimento de adiamento do Projeto de Lei nº 2.771/2008.

Declaração de Voto

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, votamos contrariamente ao

adiamento, em razão de o projeto estar tramitando há muito tempo nesta Casa e

terem sido apresentados a ele, pelo menos, quatro substitutivos que contemplam toda

e qualquer possibilidade de decisão desta Assembleia. O que mais causou espécie

foi a informação de que estaria em curso, não se sabe onde nem de que natureza,

uma negociação a respeito desse projeto. Não se sabe quem está, em nome do povo

mineiro, negociando o quê, com quem e em que termos. Isso me parece estranho,

razão por que não entendo como a Assembleia pode postergar a votação.

O Sr. Presidente - Esclareço ao Deputado que a solicitação de adiamento é

regimental, foi colocada em votação e aprovada, após a verificação de votação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 496/2007, do Deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha

Vegetal e dá outras providências. A Comissão de Política Agropecuária opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, o que nos traz

mais uma vez a esta tribuna é o encaminhamento da votação do projeto que dispõe

sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal e dá outras

providências. Lembro-me até do projeto do Governador Aécio Neves que quis reduzir

o ICMS de 150 produtos. A maioria dos Deputados deve lembrar-se disso. Puseram o

Ratinho, aquele jornalista ou radialista, o famoso apresentador de televisão, motivo

de muita ironia por parte deste Deputado. Naquele projeto da cesta básica de 150

produtos constava o alecrim, a arruda, aquela planta que tira mau olhado, a salsinha,
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a cebola de cabeça, a cebola de folha. Deputado Tenente Lúcio, o governo gastou

muito dinheiro fazendo propaganda de redução do ICMS dos produtos. Parece que

esses produtos criavam grande dificuldade à mesa do nosso povo, aumentando o

preço da cesta básica. Constava no projeto a questão da bucha. Depois, o governo

quis aumentar o preço da bucha sob a alegação de que um dos motivos para se

aumentar a arrecadação do Estado seria a cobrança do ICMS desse produto. Eu

brincava, ironizava os técnicos da Secretaria de Fazenda. Como pessoas preparadas

para tentar aumentar a arrecadação do nosso Estado podiam dizer que, se houvesse

aumento ou cobrança do ICMS da bucha vegetal, o Estado resolveria todos os seus

problemas financeiros? Tenho dito em todos os lugares que vou - na Assembleia não

é diferente -, que hoje Minas Gerais trabalha em cima de papel e não de resultados.

Estou escrevendo um artigo que será intitulado “Qual o papel do papel” porque hoje

tudo se dá em função de questionários, pesquisas e amostras, mas, na verdade, o

resultado não funciona. Naquele período, eu perguntava: se o governo começasse a

querer cobrar ICMS da bucha vegetal, como criaria um mecanismo para efetuar essa

cobrança? É um produto nativo, apesar de, em alguns lugares, as pessoas plantarem

a bucha vegetal para comercializá-la. É um negócio tão pequeno que não traria

possibilidade de arrecadação para o nosso Estado; ao contrário, criaria grandes

dificuldades ao produtor. Quando se cria um programa de incentivo, o que acontece?

Qual é o incentivo? Retira-se o ICMS e viabiliza-se a indústria da bucha vegetal no

Estado de Minas Gerais com a geração de muitos empregos. Com certeza o governo

vai aproveitar para fazer publicidade. O engraçado é que, nesta semana, o Aécio

reclamava do Lula por causa do excesso de propaganda. Achei muito interessante o

Governador de Minas, em entrevista à “BandNews”, dizer que estava assustado com

o excesso de propaganda do governo do Presidente Lula, inclusive com propagandas

que não mostravam a realidade. Então pensei: será que o nosso Governador não

sabe que seu governo usa as mesmas técnicas? Será que ele não sabe que de cada

cinco propagandas da grande rede de televisão e de rádio quatro são de estatais ou

do governo do Estado? Será que o Aécio não sabe disso? Até penso que ele pode

utilizar o projeto da bucha vegetal para voltar àquela propaganda do Ratinho. Pode

voltar àquilo que ele dizia que estava reduzindo, ou seja, o ICMS da cesta básica, da
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salsinha, da cebola, da couve, do alface, da bucha. Depois das buchas, o governo

retirou isso da portaria. Todos se lembram. Ficamos aqui, ironicamente, trazendo

arruda para distribuir aos nossos colegas Deputados. Naquela época, o Atlético

Mineiro estava caindo para a segunda divisão e dizíamos que o Governador Aécio

Neves, mesmo sendo cruzeirense, estava baixando o ICMS da arruda para que

tivéssemos condições de comprá-la e o Atlético pudesse ressuscitar. Olha que projeto

importante! Tirar o ICMS da arruda, aquela planta que os benzedores utilizavam para

que o Atlético não caísse para a segunda divisão. Mas não teve jeito, caiu assim

mesmo. Agora votamos aqui o projeto da bucha vegetal. Falo isso para mostrar o que

acontece no nosso Estado. Por meio de uma proposta de lei do Deputado Leonardo

Moreira, vai-se criar um incentivo para a bucha vegetal. Entra o incentivo, e o governo

vai falar: “Estamos incentivando”. Podem produzir que não vamos cobrar ICMS.

Então, vai fazer uma propaganda, gastar um dinheirão para mostrar que Minas tem

um projeto de cultura da bucha vegetal; vai dizer que Minas sai na frente, dá exemplo,

não cobra imposto sobre a bucha vegetal. É um incentivo realmente fantástico já que,

lá atrás, a própria Secretaria da Fazenda criou a tributação da bucha vegetal. Disse

aqui, várias vezes, que a tributação da bucha vegetal resolveria todos os problemas

de Minas Gerais no tocante ao aumento da arrecadação, à melhoria da capacidade

do governo de investir, porque a bucha vegetal daria um resultado fantástico ao

governo do Estado. Então, Presidente, Deputados e Deputadas, estou apenas

lembrando esses fatos e que esse projeto é de 2007, para observarmos o tempo que

demora. Talvez se tramitasse em 2007 traria desgaste ao próprio governo. Algumas

pessoas não sabem ou não se lembram desse fato, mas eu não me esqueci dele. O

governo fez uma propaganda enganosa de que estava baixando o ICMS da cesta

básica, de 150 produtos, o que não era verdade.

Tanto não era verdade que, logo depois que começamos a fazer esses

questionamentos, o governo recuou e tirou a sua propaganda institucional da mídia.

Isso porque a mídia, num dado momento, teria de relacionar quais produtos ficariam

isentos. Na verdade, não houve isenção nenhuma e sim uma fiscalização maior

desses produtores. O governo, quando fala que vai tirar e manda a pessoa ir lá fazer

um cadastro, é apenas com o intuito de multá-las depois. Assim, fica mais fácil,
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porque o governo sabe quem produz, que é quem está no mercado e foi lá

inocentemente inscrever-se em qualquer coisa que eles inventam. Imediatamente

depois, está lá a fiscalização, matando o produtor rural, como tem acontecido em

Minas Gerais.

Tenho dito e volto a repetir que Minas hoje trabalha em cima de papel. Minas só

quer falar de papel. Se você vai à Polícia Civil, coitados, não tem gente para

trabalhar, mas tem gente para ficar enchendo questionário quase diariamente, sem

nenhum resultado prático. Será que lá, no governo, existem pessoas para ler esses

relatórios todos os dias? Não existem.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, vou lembrar-lhes de uma velha frase do meu

conterrâneo, um dos grandes Secretários de Fazenda de Minas Gerais, na época do

Benedito, e logo depois Presidente do Banco do Brasil, Ovídio de Abreu. Naquela

época, ele dizia uma coisa que hoje se encaixa perfeitamente: “Não basta despachar

o papel. É preciso resolver o negócio”. E hoje é só papel, só papel, só papel, até para

facilitar ao governo multar e arrecadar. Um exemplo disso é a questão ambiental, que

estamos discutindo. Esses ambientalistas e inclusive o Secretário de Meio Ambiente

não estão “nem aí” para a preservação ambiental. O que eles querem, e o pessoal do

IEF fez pressão para isso, é votar para criar taxas e facilitar as multas. O resultado

que interessa não é a preservação ambiental, mas a arrecadação das taxas e a

aplicação de multas.

Por isso estou levantando essa questão, por se tratar de um projeto de 2007, para

relembrar esses fatos. Minas criou um tributo para a bucha vegetal, na certeza de que

ela resolveria todos os problemas do nosso Estado na questão da arrecadação.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 496/2007 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 614/2007, do Deputado Weliton Prado,

que institui a Política Estadual do Livro no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o
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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 2º turno, o Projeto de Lei nº 614/2007 na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 742/2007, do Deputado Carlin Moura,

que institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas

com Epilepsia no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Padre João 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.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.643/2007, do Deputado Gilberto

Abramo, que proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de cobrar taxas

por informações cadastrais do consumidor. A Comissão de Defesa do Consumidor

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 Antônio Júlio - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel, que o façam neste momento.

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 Deputado Vanderlei Jangrossi - Considere o meu voto como “sim”.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, registre o meu voto favorável.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 Deputados. Está, portanto,

ratificada a aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.643/2007 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.723/2007, do Deputado Wander

Borges, que estabelece a Política Estadual Habitacional de Interesse Social. A
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Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.723/2007 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.690/2008, da Deputada Ana Maria

Resende, que dispõe sobre a afixação de aviso sobre o direito do idoso de ter

acompanhante nas unidades de saúde do Estado de Minas Gerais. A Comissão do

Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. A

Presidência informa ao Plenário que foi apresentada ao projeto uma emenda do

Deputado Ademir Lucas que recebeu o nº 1 e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, será submetida a votação, independentemente de parecer. 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 2º turno, o Projeto de Lei nº

2.690/2008 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria que a emenda fosse lida.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que a emenda já foi

aprovada. Agradeço sua compreensão.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 972/2007, dos Deputados Fahim Sawan

e Eros Biondini, que institui procedimentos para a identificação do recém-nascido e

de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do Estado. A Comissão de Justiça

concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde,

que opina pela aprovação da Emenda nº 2. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo

emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica

prejudicada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2. 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 972/2007 na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 2. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.976/2007, do Deputado Padre João,

que dispõe sobre a política estadual de incentivo à formação de banco comunitário de

sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulas e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Política Agropecuária. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas

e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)

Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.976/2007 na forma do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Política Agropecuária.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.549/2008, do Deputado Dinis Pinheiro,

que dispõe sobre medidas preventivas cautelares em favor de educadores e alunos

na rede de ensino fundamental e médio do Estado. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 2.549/2008 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de

Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.269/2009, do Governador do Estado,

que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a

utilidade pública das unidades do Rotary International localizadas no Estado. A
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Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do

Trabalho opina pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, V. Exa. acabou de ler o Projeto nº

3.269/2009, em que aparece o nome do Governador do Estado. Infelizmente, quando

surge o nome dele em um projeto, ninguém o lê. O Governador mandou, tem de

votar. Será que os Deputados sabem o que estamos votando neste momento? Será

que sabem? É um projeto sem muita relevância, entendo, mas os Deputados não

receberão mais solicitação do Rotary de sua cidade para ser declarado de utilidade

pública.

Hoje isso virou prerrogativa do governo do Estado, sem interferência política dos

Deputados. Podíamos, pelo menos, ter levantado essa questão. A cada dia, estamos

abrindo mão de nossas poucas prerrogativas. Daqui a alguns dias, o governo vai nos

mandar dizer que a denominação de rodovias e prédios públicos será feita pelos

secretários, principalmente por aqueles que são candidatos. Poderíamos alertar que o

Ministério - hoje saiu o calendário eleitoral -, já começou a ficar preocupado. Há

candidatos secretários de governo que vão gastar R$200.000.000,00 para tentarem a

reeleição, com dinheiro público, é claro. Alerto os Deputados, pois penso que não

deveríamos ter votado esse projeto; apesar de estar em 1º turno, ele merece uma

certa reavaliação dos Deputados. Mais uma vez, estamos votando contra o

Parlamento. Só porque o Projeto de Lei nº 3.269/2009, do governo do Estado, veio

temos de votá-lo? Estou aqui há cinco legislaturas. Já protegi o Governador Itamar

Franco, como nenhum parlamentar o fez em sua base. Fiz o Governador retirar daqui

vários projetos. Ele assinava as mensagens, sem saber o que estava assinando.

Estou vendo que, nesta Casa, faltam amigos do Governador Aécio Neves para

protegê-lo. Tenho dito que alguns secretários do governo estão ultrapassando o

senso de limite e responsabilidade. Hoje até dizia que o Projeto nº 2.771 não é do

conhecimento do Governador. Ele não sabe que combinou uma coisa, o projeto veio

diferente e, assim, vamos votar outro projeto. Entendo que isso é uma traição ao

Governador, que não sabe o que está enviando a esta Casa; os Srs. Deputados

também não sabem. Eu sei porque acompanhei esse projeto na Comissão. Estou
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acompanhando-o hoje e vou me pronunciar no 2º turno. Acho que deveríamos tomar

cuidado nessas votações. É um assunto irrelevante? Talvez, mas hoje o Parlamento

já está irrelevante, visto que temos pouco poder para legislar; a própria Constituição

engessa o Poder Legislativo Estadual e, nesse caso, o Poder Legislativo Municipal

tem muito mais poder para legislar. Estamos abrindo mão do pouco poder que temos.

Faço um alerta aos Deputados, uma vez que estamos votando um projeto de lei

irrelevante. Na minha opinião, é até muito pouco para um governo do Estado

apresentar esse tipo de proposta de lei. O Governador, ao ficar sabendo do conteúdo,

certamente sentirá vergonha. Nós, Deputados, quando somos questionados, ou seja,

quando nos dizem que aqui só aprovamos leis de utilidade pública e doação de

imóveis, sentimo-nos constrangidos. Também fazemos as propostas, mas nos

sentimos constrangidos quando somos questionados. Esse projeto, Srs. Deputados,

merece a atenção de todos, para depois, no momento da votação, termos

consciência do que estamos votando. Assim, poderemos dizer: “Votei, mas sei o que

votei”. Quando os eleitores nos pedirem para declarar um centro de utilidade pública -

essa empresa do Rotary -, diremos que devem ir ao Governador, porque ele mesmo

irá sancionar. Entendo que não pode haver uma declaração única para todos os

Rotarys. Cada Rotary tem um endereço, tem seu CNPJ, tem suas normas internas.

Isso não pode ser dessa forma. Até entendo que houve um equívoco da Comissão de

Constituição e Justiça ao concluir pela constitucionalidade desse projeto, que veio do

governo e não pode ser questionado. Não será dessa forma que protegeremos o

nosso Governador, principalmente no final de seu mandato, que terminará daqui a

sete meses. Ele tem de contar com os amigos da Assembleia para protegê-lo.

Todavia, hoje os Secretários estão muito livres, pois têm certeza da impunidade, da

imunidade, de que a Assembleia Legislativa não tomará providência mesmo sabendo

que houve equívocos. Eles têm certeza de que o Ministério Público também não os

incomodará. Também têm certeza de que, se o caso chegar ao Judiciário, não vai dar

em nada. Secretários de Estado, os senhores estão traindo o Governador de Minas,

estão traindo nosso Governador. Dentro de pouco tempo, quando começarem a

pipocar os equívocos de alguns Secretários, o Governador é quem pagará a conta.

Neste momento, estarei aqui para lembrar-lhes deste meu discurso. Sairei em defesa
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do Governador. Alguém dirá que ele tem de saber o que assinou. Não tem de saber;

Governador não precisa ler projeto, a não ser quando o assunto é altamente

relevante e ele tem de estar à frente das negociações para acertar algum detalhe ou

até para fazer a proposta.

Essa proposta diminui o nosso Governador. Todavia, por ser uma proposta do

Governador do Estado, vamos aprová-la, até porque não vejo motivo para não me

posicionar por sua aprovação, a não ser esse critério da diminuição do Poder

Legislativo, da diminuição do parlamentar. Fora isso, é um projeto que só serve para

ironizar, para sermos irônicos com o governo do Estado. Considerando a aprovação

que tem nosso Governador, perde-se tempo com esse tipo de projeto, que, com

certeza, será motivo de chacota, de gozação e, principalmente, de lamentação de

todos os Deputados. Quando falo todos, também me incluo. Por isso estou-me

posicionando. É um equívoco, volto a repetir, essa proposta, que é muito pequena,

que é diminuta. Todavia, como o Governador Aécio Neves mandou-nos essa

mensagem, vamos aprovar o projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Alencar

da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Encaminharei favoravelmente, Sr. Presidente.

Sinto que muitos Deputados ficarão chateados. O Rotary procura o Deputado,

mostrando que há um trabalho, na cidade na qual ele tem base eleitoral. Eu

conversava com o Juarez Silva. O senhor está nervoso, Deputado? A resposta era:

“Estou não. Estou até muito calmo e vou explicar o porquê”. Antigamente, muitas

pessoas procuravam o Deputado para declaração de utilidade pública: “Declare,

como de utilidade pública, para mim, o Rotary de minha cidade”. Com isso, alguém

poderia pensar: “Nossa, vou arrumar uns lotinhos aqui”. Vem, declara de utilidade

pública o Rotary. Vai, volta. Isso acontece com vários Deputados aqui. Basta pegar o

número de Deputados que apresentam títulos de utilidade pública para Rotary e para

Lions, Deputado Antônio Júlio. A partir de agora isso não acontecerá mais. Vamos

economizar. Imaginem o tamanho de um processo de título de utilidade pública desta

Casa. São feitas publicações, com as quais se gasta. O título de utilidade pública de

um Rotary é grande. Utilizam, ainda, o pessoal de nossa assessoria.
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Srs. Deputados presentes, por isso encaminho favoravelmente. Essa será uma

forma de desburocratização, Sr. Presidente. Será bom, pois acabará com a forma de

se fazer política de certos Deputados majoritários. O Rotary de determinada cidade

tratado por um Deputado que é contra o Deputado majoritário do Município não chega

a esta Casa. Em Itabirito isso não acontece, como falei ao Deputado Jayro Lessa, a

quem disse que lá temos um Rotary de utilidade pública, um Lions de utilidade

pública. Não brigamos por causa disso.

Só não posso ficar com o Deputado Jayro Lessa em Itabirito, porque estamos em

lados opostos da Oposição e não podemos andar juntos. Mas, nessas conversas de

apresentar e de fazer, levei viaturas da polícia para lá, e ele fala que foi ele; ele leva

ambulâncias, fala que fui eu. E ficamos nesse negócio por esse tempo todo, Sr.

Presidente.

Mas há algo que me causa mais estranheza e para o que gostaria de um

esclarecimento do maior defensor do Governador nesta Casa, Deputado Antônio

Júlio. Preocupado com ele, gostaria que, ao falar aqui que um Secretário tem 200

milhões em emendas, deixasse claros os nomes. Este Plenário, Deputado Antônio

Júlio, quer saber o nome do Secretário, porque isso não pode acontecer. Já ocupa a

tribuna o meu amigo Deputado Weliton Prado, do PT, e desce o pau no governo, fala

da Copasa e da Cemig, e é bem tratado pelo governo; Aécio o abraça quando o

encontra e diz a ele que onde ele faz oposição é aqui e que o que fazem ali

independe disso. O Deputado Weliton Prado tem toda abertura no governo. Agora, é

estranho que haja Secretário que recebe isso, enquanto eu e V. Exa., que é amigo e

o autêntico Líder do Governo, ficamos aqui votando e lutando pelo Governador, mas

não conseguimos nem 20 mil em emendas, nem uma mixaria, porque não liberam

nada. Assim, fica difícil: não adianta ficar neste Parlamento. Acho que a partir de

agora todos devemos ser Oposição porque aí, sim, com certeza seremos bem

atendidos, já que se liberam 200 milhões para um Secretário, para o marido da

Secretária, para esse ou para aquele. Para o marido da Secretária já seria nepotismo,

mas não quero saber se tem marido, se tem mulher, se é candidato ou não. Só

entendo, Deputado Antônio Júlio, que temos de começar a citar os nomes aqui. Se V.

Exa. não quiser, diga-o para mim, que eu mesmo vou contar a todos, aqui; conto para
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todo o mundo.

Para finalizar, Sr. Presidente, não estou aguentando mais os colegas Deputados

pedindo ingressos para o próximo jogaço que teremos em Belo Horizonte. Então,

gostaria de comunicar publicamente a toda a Casa que a partir de amanhã vou liberar

10 ingressos para cada um dos colegas Deputados. Assim, não precisam se

preocupar nem ligar pedindo ingressos mais; a partir de amanhã, podem passar em

meu gabinete e pegar, com a minha secretária, 10 ingressos. Vou deixar claro que já

foi confirmado hoje pela CBF, para o próximo domingo, o jogo entre América e Mixto,

no Independência.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão do

Trabalho.

Declaração de Voto

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, como a maioria dos Deputados, votei a

favor; apenas fiz um alerta. Mas o Deputado Alencar da Silveira e todos os

Deputados sabem do que estou falando, mas eles não têm coragem de dizer. Então,

digo eu: se for feita hoje uma sindicância sobre o Secretário de Saúde, ele não

aguenta 2 minutos, porque todo recurso investido na área da saúde é em função da

sua política eleitoral para o próximo ano. O nome está aqui: Sr. Marcus Pestana,

Secretário de Saúde. Como vocês todos sabem e estão doidos para brigar e falar,

mas infelizmente estão acuados, estou dando o nome; se quiserem, façam um

levantamento para ver se estou falando mentira - vejam se ele aguenta 5 minutos de

sindicância.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.284/2009, do

Deputado Elmiro Nascimento, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Presidente Olegário 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.312/2009, do Deputado Hely Tarqüínio,
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que reconhece 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do

Trabalho opina pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, mais uma vez me manifesto

favoravelmente por causa da desburocratização do serviço. Aproveito para ser

testemunha não do que o Deputado Antônio Júlio falou, mas do bom trabalho

prestado pelo Secretário Pestana. Afirmo e reafirmo que todas as solicitações que fiz

ao Secretário Pestana foram bem atendidas, independentemente de política...

O Sr. Presidente - Peço ao Sr. Deputado que se atenha ao encaminhamento do

projeto em votação.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - O Deputado Antônio Júlio declarou voto

falando do Secretário. Deixo bem claro para esta Casa que...

O Sr. Presidente - Volto a repetir e solicito que se atenha ao teor do

encaminhamento do projeto em votação.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Deputado, mais uma vez o projeto é

importante, resolvemos, mas deixo bem claro que não reconheço as colocações do

Deputado Antônio Júlio. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão do

Trabalho.

Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.384/2009, do

Governador do Estado, que concede isenção tributária vinculada à realização da

Copa das Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, para discuti-lo,

o Deputado Antônio Júlio, que ainda dispõe de 29 minutos e 30 segundos para o seu

pronunciamento.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, não cheguei a começar meu

pronunciamento na parte da manhã. A reunião foi encerrada de plano por falta de
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quórum, no início de minha fala.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, pela ordem, alertaram-me que está pelo

regime de urgência...

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que, como o projeto está

tramitando em regime de urgência, o tempo de discussão é de 30 minutos.

O Deputado Antônio Júlio - Mesmo assim, acho que eu deveria ter 30 minutos,

mas...

O Sr. Presidente - Por causa de 30 segundos, a Presidência flexibilizará o que for

necessário para que o Deputado faça a discussão do projeto.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Sr. Presidente, mas não haverá

necessidade. Apenas para discutir um projeto que, na verdade, não tem sustentação.

É até engraçado. Sabemos que o projeto é uma exigência da Fifa, que consta no

protocolo de intenções. O governo abrangeu de forma muito ampla. O que estamos

isentando? Quem? Com qual objetivo? Precisamos dessa discussão. Para aproveitar

a Copa do Mundo de 2014, podemos discutir o que aconteceu ontem no Mineirão.

Criou-se uma grande polêmica de que haveria apenas uma torcida e que a outra teria

apenas 10%. A Polícia Militar agiu corretamente e alertou: “Olha, isso é perigoso, não

vamos ter...”. O que aconteceu? O torcedor não foi ao campo. Por meio da imprensa,

criam uma coisa que não existe, que é a violência dentro dos estádios de Minas

Gerais. Escutamos, às vezes, Diretores, Presidentes de clubes e jornalistas falarem

as maiores bobagens: “Vamos fazer isso para que as famílias voltem ao campo de

futebol”. A família nunca esteve tanto dentro do campo de futebol como agora. Ela

não vai assistir Atlético x Cruzeiro, porque dentro do Mineirão há segurança, mas, do

lado de fora do estádio, não. Vimos o que aconteceu em Belo Horizonte. As maiores

violências que aconteceram no clássico Atlético X Cruzeiro foram justamente fora do

Mineirão.

Quando o Dr. Baêta, hoje grande ditador de normas no Estado de Minas Gerais,

proibiu a venda de bebida alcoólica no Mineirão - e tive acesso às ocorrências da

Polícia Militar -, falei para o Coronel que eles estavam brincando. Eles colocavam a

discussão como atentado violento. Violência mesmo não havia! Uma ou outra briga
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onde há aglomeração é normal na nossa sociedade. Gostaríamos que não fosse

dessa forma, mas é assim que funciona. A maioria das pessoas que vão ao estádio

assistir a um jogo são torcedores, e não bandidos. Os bandidos ficam nas rodovias,

nos aglomerados, em alguns pontos da cidade fazendo baderna. Isso não são

torcedores, mas bandidos que se utilizam do futebol para se promoverem. O jogo de

ontem entre o Atlético e o Cruzeiro merece uma reflexão desta Casa, porque estamos

votando sobre a Copa do Mundo de 2014 e temos de estar preparados para esse

grande momento que Minas Gerais irá viver, inclusive com o apoio do Governador. O

Alencarzinho fica querendo ironizar, mas tenho posicionamentos claros e objetivos.

Não sei puxar o saco de ninguém, mas disse ao Governador que no dia em que ele

necessitar de um companheiro, de um amigo, pode ligar para mim que serei o

primeiro a chegar. Todavia não vou ficar bajulando, puxando o saco, vendo as coisas

acontecerem equivocadamente e ficar calado. Estou aqui há cinco mandatos e nunca

fiquei calado. Estou aqui em defesa do governo e do povo de Minas Gerais. Esse

projeto tem uma característica um pouco diferente. É uma exigência da Fifa. Eu

entendo, mas é um projeto sem lógica, não define que tipo e quem terá os benefícios

da isenção do ITCD, do IPVA, das taxas previstas no art. 4º da Lei nº 6.763. Para que

houvesse consistência, deveríamos tê-lo estudado e definido as isenções que a

própria Fifa está exigindo. A Fifa já enviou o recado de que não aceitará a proibição

de bebida no Mineirão; ela não abre mão disso. Essa proibição assinada pelo

Presidente da Ademg é imoral e ilegal, porque ele não tem autoridade para falar em

nome do Estado em relação a um problema tão sério como esse. Amanhã o Diretor

da Ademg pode mudar e cancelar o TAC. E qual medida será tomada contra ele?

Nenhuma. Quem tinha de ter assinado esse TAC de proibição de bebida era a

Secretaria de Esportes do Estado. Não vou votar contra o projeto. O Governador tem

assumido um papel importante ao viabilizar para Minas Gerais o evento da Copa do

Mundo. A participação dele foi importante até pela sua credibilidade política. E, com

isso, há algumas exigências loucas. Essa, para mim, é uma delas e irá deixar

qualquer um em dificuldade. Não vejo nenhuma prática efetiva dentro do que está

escrito. Não vou continuar porque essa é uma matéria importante e não há quórum.

Questão de Ordem



____________________________________________________________________________
1461

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, da

reunião por falta de quórum.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 14, 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 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Zé Maia; aprovação - Prosseguimento da

discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.384/2009; encerramento da discussão;

votação do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno; verificação de

votação; ratificação da aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.367/2009; apresentação da Emenda nº 6; encerramento da discussão;

encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.443/2009; discurso do Deputado Padre

João; encerramento da discussão; chamada para recomposição de quórum;

existência de número regimental para discussão - Questões de ordem -

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 - Alencar da Silveira Jr. -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - 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 - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - 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 - Neider

Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo

Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei

Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os

Requerimentos nºs 381, 799, 935, 1.016 e 1.316/2007 e 3.469/2009 e os Projetos de

Lei nºs 496, 614, 742, 972, 1.643, 1.723 e 1.976/2007, 2.549, 2.690 e 2.936/2008,

3.269, 3.284 e 3.312/2009, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Informa, ainda, que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei nº 3.187/2009,

por não estarem preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação.
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Questão de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, suscitamos esta questão de ordem para

esclarecer dispositivos regimentais relativos aos pareceres das comissões

permanentes. A dinâmica regimental estabelece o recebimento pela comissão de

projeto de lei. Recebido, o Presidente da Comissão fará a designação do relator (art.

135), que, dentro do prazo previsto no Regimento Interno, fará sua leitura em reunião

da Comissão ou autorizará distribuição de avulso (arts. 136 e 137). A Comissão pode

aprovar ou rejeitar o parecer apresentado. Entendemos que o parecer só passa a

existir após a sua leitura ou distribuição em avulso. Qualquer redação anterior, pelo

fato de poder ser alterada, não reflete a posição do relator. Salientamos que o

parecer prolatado na Comissão de Constituição e Justiça tenha característica

especial, já que pode encerrar a tramitação da proposição. A margem de

discricionariedade é bastante limitada, uma vez que o marco é o da juridicidade, da

constitucionalidade e da legalidade da matéria a ser apreciada. Com essas

considerações, questionamos, Sr. Presidente, se, regimentalmente, o Presidente da

Comissão tem competência para antecipar teor de parecer que não foi lido ou

distribuído em avulso, e que, portanto, ainda não existe. Caso não tenha competência

para ter acesso a pareceres em elaboração, sugerimos que se orientem os

Presidentes de comissões nesse sentido. Essa, Sr. Presidente, é a nossa questão de

ordem, e aguardamos o pronunciamento da Mesa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Padre João que sua questão

de ordem será oportunamente respondida.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Zé Maia solicitando a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.367/2009 seja

apreciado em segundo lugar. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 3.384/2009, do

Governador do Estado, que concede isenção tributária vinculada à realização da

Copa das Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
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vencido em 1° turno. Continua em discussão, o proje to. Com a palavra, para discuti-

lo, o Deputado Antônio Júlio, que ainda dispõe de 22 minutos e 38 segundos para o

seu pronunciamento. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio. (- Pausa.) Na sua

ausência, e não havendo 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.

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; para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados

que 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 3.384/2009 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.367/2009, do Governador do Estado,

que cria cargos de natureza especial no Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão da Administração Direta do Poder Executivo e dá outras providências. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs

1 a 3, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do

projeto com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Justiça, e as Emendas nºs 4 e 5,

que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas

n°s 1 a 3, da Comissão de Justiça, e das Emendas nº s 4 e 5, da Comissão de

Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2009

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - O servidor e o militar ocupante do cargo de provimento efetivo de

Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador ou de Comandante de
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Aeronave da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar ou da Polícia Civil,

enquanto exercer a função de piloto de avião e helicóptero, perceberá o valor da

gratificação especial devida ao ocupante do cargo de provimento em Comissão de

Comandante de Avião a Jato, código EX-41.”.

Sala das Reuniões, 14 de julho de 2009.

Sargento Rodrigues

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado

Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 6, e, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira para parecer. Informa, ainda, que as emendas encaminhadas pelo

Governador do Estado por meio das Mensagens nºs 378 e 382/2009, publicadas em

2/7/2009 e 9/7/2009, respectivamente, foram incorporadas ao parecer da Comissão

de Administração Pública e serão arquivadas, nos termos do inciso IV do art. 180 do

Regimento Interno.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.443/2009, do Governador do Estado,

que 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. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. 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,

mais uma vez vem a esta Casa pedido do Governador para autorização de

contratação de crédito no valor de R$178.180.000,00. Acompanhamos a sua

tramitação desde o início, mas, infelizmente, não consta, de forma específica, a

destinação desse recurso, em que será empregado. Mesmo havendo autorização do

Senado, não estão explícitos de forma detalhada o custo, a taxa de juros, o prazo

para a utilização do recurso, o tempo de carência. Há menos de um mês autorizamos

o Governador a fazer a contratação de significativo volume de crédito. O

endividamento do Estado pode ser grave, provocar o engessamento de futuras
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administrações; pode comprometer grande parte da receita para pagamento dessa

série de empréstimos e reduzir a capacidade de endividamento.

Na história dos governos, podemos dizer que, em tal governo, houve tantas obras,

houve a valorização da pessoa. Não se consegue enxergar a forma como essas

obras estão sendo feitas, mesmo as que são justas e importantes, como o ProAcesso

e o ProMG. Julgamos outras desnecessárias, pelo menos não prioritárias no

momento, como o Centro Administrativo. Só para mobiliá-lo, o governo gastará cerca

de R$100.000.000,00. Chega a esta Casa outra mensagem do Governador

solicitando contratação de crédito de tal volume, e alguém pode dizer que, ainda, há

folga na capacidade de endividamento do Estado.

Não podemos ir até o limite de endividamento ou nos aproximar dele. Essa folga, de

fato, tem de ser preservada. Na conjuntura atual, houve no Estado de Minas perda de

receita. Em relação a outros Estados, essa perda foi maior, devido à falta de

diversificação na produção. Embora seja um Estado que tem grande diversidade de

produção na pecuária, na agricultura e na mineração, não houve intenção prioritária

do governo em agregar valor a todos os produtos, a todos os setores. Considerando-

se o setor agropecuário, quanto se agrega de valor à carne fora do Estado? Na linha

de frigoríficos, por exemplo, houve poucos avanços. Se voltamos o olhar para a

siderurgia, vemos que a situação ainda é pior. Não houve incentivo para levar as

empresas a agregar valor às riquezas minerais.

Mais uma vez, estamos autorizando o Governador a contratar crédito, mas sem ter

uma clareza da sua destinação. O que será feito? Não há uma escala de prioridade

das ações, mas deveria haver uma previsão desses recursos nos cofres do Estado.

Então, ao contrário, isso é passar um cheque em branco. Façam o que quiserem. O

que veio na mensagem é muito genérico.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Agradeço o aparte ao Deputado

Padre João. V. Exa. traz aqui questionamentos muito importantes relativos a esse

projeto. Esse projeto é um socorro que o governo federal está concedendo aos

Estados, por meio do BNDES, em vista da crise econômica, da redução da receita

tributária sofrida por todos os Estados.

No caso específico de Minas Gerais, o Estado pleiteou, dentro dessa linha,



____________________________________________________________________________
1467

empréstimo no valor de R$178.000.000,00, que é um valor relativamente pequeno, se

for considerado o tamanho da arrecadação, do Orçamento do Estado, que está perto

de R$40.000.000.000,00. Estamos falando de R$178.000.000,00, a serem parcelados

em longo prazo. O projeto - esse é o esclarecimento que gostaria de fazer - já tem,

em seu bojo, as explicações em quais programas do governo esses recursos serão

utilizados. Esses recursos serão utilizados no projeto Logística, Integração e

Desenvolvimento, principalmente no Triângulo, e nos programas Rede de Cidades e

Serviços e Investimento e Valor Agregado da Produção. O governo utilizará esses

recursos nesses três programas. É um recurso barato, é uma ajuda que o governo

federal está dando aos Estados, e Minas Gerais não pode perder essa oportunidade.

Para que isso possa acontecer, é necessária, naturalmente, a aprovação legislativa.

Penso que a Casa vai entender que é benéfico para o Estado fazer esse

empréstimo, porque as condições são excelentes, e o valor é ínfimo em relação à

capacidade de comprometimento do Estado. É um projeto interessante, por isso

gostaria de solicitar aos nobres pares um voto favorável, não concordando com as

ponderações de V. Exa., mas, num debate democrático, em que V. Exa. sempre nos

abre o microfone ao fazer seu pronunciamento, é importante trazer esclarecimentos.

A Bancada do PT, indiscutivelmente, não irá negar esse apoio que o governo Lula

está dando a Minas Gerais. Muito obrigado, Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Agradeço a V. Exa., que, de fato, não pode antecipar a

conclusão do meu raciocínio, uma vez que ainda não foi emitido. Estou apenas

ponderando sobre a série de contratações de empréstimos do governo do Estado.

Aprovamos, em menos de um mês, a autorização para aquisição de recursos. Salvo

engano, foram...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Foram mais ou menos

R$100.000.000,00 para o Proacesso.

O Deputado Padre João - Em dólares americanos. Autorizamos

US$180.000.000,00 em menos de um mês. Chamo a atenção para a questão da

nossa responsabilidade. Isso foi devidamente discutido na Bancada PT-PCdoB,

mesmo sabendo desse comprometimento, mesmo sabendo que o próximo governo -

que, estamos confiantes, será o do Patrus - deve ter também folga de recursos para
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investimentos.

Não bastam, Deputado Gustavo Valadares, tantas obras, que reconheço. Como

Presidente da Comissão de Transporte e Obras Publicas, V. Exa. sabe que o papel

que o Poder nos confere, pela sua própria natureza, é o de garantir qualidade a essas

obras, seja ao Proacesso, seja ao ProMG. No Centro Administrativo, por exemplo,

pode estar sendo criado um grande imbróglio com o consentimento desta Casa,

porque quem estava executando aquela obra era uma empresa de economia mista.

Ontem votamos a matéria, transformando essa empresa de economia mista em

empresa pública. E aí? Estamos alheios a como isso está sendo resolvido. A

Codemig está à frente não só do Centro Administrativo, mas também de uma série de

obras e de outras áreas pelas quais é responsável. E nós não temos informações

precisas sobre como vai resolver essa questão. Será por indenização? Com que

valores? Qual a forma de negociação com essas empresas? Pois era de capital

aberto quando investiram? Agora, na crise, o governo tem caixa para negociar com

essas empresas no sentido de voltar a ser uma empresa 100% pública? Então, às

vezes, por mais profundo que seja o debate, ainda ficamos, infelizmente, na

superficialidade, porque nos faltam informações. Os projetos não vêm assim, com

essa clareza que o Deputado pensa existir. Então, quanto a esses equívocos,

devemos ter cuidado, porque poderemos ser cobrados depois. Gerações futuras - e

me refiro a um futuro bem próximo, não distante - podem nos cobrar,

conscientemente ou não, por termos sido irresponsáveis.

Não tenho dúvidas de que são importantes as obras mencionadas aqui, como, o

Proacesso, o ProMG e novas ligações asfálticas. Há situações vergonhosas. Então,

precisamos dos recursos, e o governo dá uma sinalização de que tem caixa, pois

poderá ressarcir essas empresas que investiram na Codemig. Por exemplo, o

Município de Fruta de Leite está totalmente isolado, com a população, de certa forma,

deprimida, porque não há como avançar nas atividades econômicas. As estradas são

de chão e estão cheias de buracos. Para percorrer 20km, é necessária uma hora.

Então, para essas situações, de fato, é preciso que se tome alguma medida.

Infelizmente o projeto não está claro em relação às prioridades: “Os fundos serão

utilizados nos programas Logística, Integração e Desenvolvimento; Redes de Cidades
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e Serviços; e Investimento e Valor Agregado à Produção, todos eles previstos no

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado”. Esse é um ponto. Na verdade, a

abertura é para se utilizarem todos os programas. Portanto, não existe uma escala

prioritária para nos orientar e, até mesmo, darmos uma satisfação ao povo mineiro.

Queremos dizer: “Olha, estão sendo tomadas providências naquela ou nessa área”.

Portanto, ficamos trabalhando aqui e atendendo, em grande parte, aos pedidos do

governo, mas não nos são dadas e repassadas explicações e informações da forma

como necessitamos.

Cobramos isso desde a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, desde o início

da tramitação desse projeto. A nossa bancada votará favoravelmente, mas com esse

alerta e essa advertência, porque queremos saber qual é a prioridade do governo.

Uma coisa é o Proacesso ou a recuperação das rodovias já asfaltadas e que estão

danificadas, por meio do ProMG; outra coisa é o Centro Administrativo.

Algo vergonhoso e que necessita de investimento é o Luz para Todos. Embora

grande parte do recurso destinado a esse programa seja do governo federal - já há

até mesmo contratação de empréstimos para esse fim -, vemos que lamentavelmente

terminaremos 2010 - não é 2009 - e Minas Gerais não completará o programa Luz

para Todos, ou seja, não haverá a universalização de energia elétrica em todas as

residências rurais do Estado.

Em torno de 115 mil residências rurais estão sem energia elétrica. Neste ano, não

ultrapassaremos 23 mil residências. Isso é uma vergonha para um Estado que tem

uma empresa público-privada, a Cemig, referência em nível nacional e até mesmo na

América Latina. Essa grande empresa só não tem condições de fazer as ligações

porque está demitindo o seu pessoal. Mais de mil trabalhadores estão em processo

de desligamento da Cemig. Ligar a energia nas residências, sobretudo nas rurais, não

será possível, porque a Cemig está desligando os seus trabalhadores, ou seja,

aqueles funcionários de carreira, que dedicaram grande parte da sua vida à empresa.

Daqui a um tempo, já neste ano, os Deputados receberão várias reclamações.

Podem esperar por isso, pois a empresa está centralizando todos os seus serviços

aqui na Capital. Quando a pessoa tem um problema no interior, utiliza um telefone,

mas não consegue nada. A descentralização da parte responsável pela distribuição
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da energia está prevista pela Aneel. A empresa quer burlar e mascarar isso fechando

todos os seus escritórios para firmar convênios com pequenos comércios, como

padarias, onde não há nenhuma pessoa preparada para, de fato, resolver os

problemas.

Esse serviço é essencial, e a sua interrupção pode causar danos e até mesmo

mortes, pois boa parte dos nossos hospitais ainda não possui gerador de energia, já

que falta uma política para amparar esse setor, que, ao longo dos anos, tem se valido

das iniciativas filantrópicas e religiosas, que contam com a ajuda da comunidade para

abrir hospitais, seja em forma de Santa Casa, seja em forma de outra entidade.

Há programas que têm a sua importância e que, de fato, precisam de recursos, mas

temos de avaliar se são prioritários. Há três programas importantes que deveriam ser

prioridades do governo. Em vez de colocarem como meta, até 2010, entregar o

Centro Administrativo, deveriam priorizar a ligação de 115 mil residências rurais que

ainda não possuem energia elétrica. Questionamos a ordem das prioridades desse

governo. Tenho a certeza de que qualquer colega, Deputado ou Deputada, que se

debruçar sobre esses programas, planos e ações que vêm sendo feitos, constatará

que falta uma escala de prioridades justa, que garanta bens e serviços, sobretudo

esses últimos, ao povo mineiro, em uma universalidade. De um lado, estão os

Municípios isolados e, do outro, famílias totalmente isoladas.

Às vezes, uma legislação federal ou estadual garante, por exemplo, que o leite deve

ser resfriado em curto raio de distância, mas não existe energia elétrica. São

incoerências, exigências absurdas feitas por órgãos públicos. Antes de cobrarmos,

devemos oferecer condições. Quando damos condições a todos, podemos exigir, é

justo e legítimo exigirmos; mas não é justo exigirmos algo, se não investimos

adequadamente.

Nesse sentido, Sr. Presidente, a Bancada do PT, mais uma vez, vai autorizar o

governo a contratar essa operação de crédito. Serão mais R$178.180.000,00 nos

cofres do governo do Estado. Infelizmente, como disse, não estão claras as ações,

mas esperamos que haja bom-senso e que esses recursos sejam destinados aos que

mais precisam. Espero que o governo repense suas metas e a prioridade delas. O

que é prioritário? É o Centro Administrativo ou a energia elétrica? O Centro
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Administrativo ou a ligação asfáltica para Municípios que estão totalmente isolados?

Na época chuvosa, ficam ilhados, o que prejudica muito a população.

O governo do Estado não deu sua contribuição para conter o êxodo rural, apesar de

existir uma empresa pública com profissionais competentes, profissionais

vocacionados, exemplares, ou seja, a grande turma da Emater. O que é exigido de

cada Município é um absurdo. Tem dinheiro, pega mais dinheiro, recebe mais

dinheiro. Somente o repasse do MDA - repasse, e não empréstimo - está em torno de

R$12.000.000,00 por ano, somente para a Emater, que é uma empresa pública. E se

exige do Município que solicitou um técnico da Emater quase R$2.000,00, além de

ser obrigado a bancar aluguel, água, energia elétrica e secretária para auxiliá-lo. O

técnico precisa disso, mas a empresa, que é pública, não precisa fazer isso, poderia

ajudar mais, desafogar os Municípios, para que esse recurso seja destinado ao

custeio das atividades do técnico, ou seja, para que o técnico vá até às comunidades

rurais.

O que questionamos nesse empréstimo são as finalidades e as prioridades. Não é

justo deixar tantos Municípios e tantas famílias precisando de energia elétrica, de

assistência técnica e de uma série de outros serviços e priorizar obras que não

beneficiarão o povo mineiro como um todo. Mas vamos votá-lo. Iremos autorizar essa

contratação, mas com esse apelo para que repensem essas prioridades. Deixamos o

nosso apelo e a nossa discussão, mas confiantes, sobretudo, em relação à energia

elétrica. É uma vergonha o fato de que mais de 115 mil famílias não tenham energia

elétrica. Perdemos até a autoridade de fazer apelos aos jovens para permanecerem

na roça, no campo, dizendo para não virem para os centros urbanos, não tendo lá

nem sequer energia elétrica. Esperamos que o governo repense e garanta, até 2010,

a universalização da energia elétrica no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Tendo

em vista a importância das matérias constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.).

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados, que, somados aos 10

em comissões, perfazem o total de 27 parlamentares. Portanto, não há quórum para
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votação, mas o há para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Questões de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, esta Mesa tomou uma decisão que me

causou espécie e preocupação, ao receber uma emenda do Deputado Sargento

Rodrigues a determinado projeto, não pelo mérito da emenda, mas pela precedência.

Essa emenda, com o mesmo conteúdo, foi recebida e rejeitada na Comissão de

Constituição e Justiça; essa mesma emenda foi reapresentada, depois de rejeitada, e

declarada inconstitucional na Comissão de Constituição e Justiça; com os mesmos

termos, na Comissão de Administração Pública, foi, novamente rejeitada. Mesmo

assim, o Deputado citado vem a Plenário e apresenta a mesma emenda que foi

duplamente rejeitada. E mais ainda, uma das rejeições se deu na Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela sua inconstitucionalidade. Apesar da falha

do Regimento Interno, esta Mesa tem elementos regimentais para não receber

matéria notadamente inconstitucional. E pior, declarada inconstitucional pela

Comissão de Constituição e Justiça. Isso é um desapreço da Mesa pela Comissão de

Constituição e Justiça. Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. lavrasse essa minha

preocupação. O precedente é muito perigoso. Não estou me referindo aos termos da

emenda, estou falando sobre o fato ocorrido, de uma emenda duplamente rejeitada

voltar à Mesa, que tem elementos regimentais para não receber matéria notadamente

inconstitucional. A Mesa tem poder para decidir que a matéria é inconstitucional.

Todos nós sabemos quais matérias são inconstitucionais, ninguém aqui é primário em

matéria jurídica. Se a Mesa pode rejeitar até matéria recebida, de plano, por que não

matéria que já tenha sido duplamente rejeitada, sendo uma delas na Comissão de

Constituição e Justiça? Gostaria que V. Exa. levasse à Mesa, na próxima reunião,

essa nossa preocupação com fatos dessa natureza.

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento

Interno, detém a prerrogativa de deixar de receber proposição que não esteja em

conformidade com o Texto Constitucional e com o Regimento Interno. No entanto,

tem sido praxe nesta casa a Presidência abrir mão de tal prerrogativa para que a

Comissão de Justiça proceda à análise preliminar da constitucionalidade das

proposições. A Presidência gostaria de esclarecer, ainda, que não se deve confundir
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a sugestão de emenda apresentada na comissão com a emenda efetivamente

recebida em Plenário.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma defesa, com

muita veemência, com muita propriedade da emenda apresentada pelo Deputado

Sargento Rodrigues. É uma emenda justa, legal, constitucional e moral, que visa a

garantir o princípio da isonomia. O que é ilegal, imoral e inconstitucional é a emenda

que o Governador apresentou ao projeto. A emenda do Governador, que o Deputado

está defendendo, só dá aumento para o piloto do Governador. E os outros pilotos da

Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que recebem um salário bem

mais baixo que o pago pela iniciativa privada? Sabemos que o poder público está

com dificuldades de ter pilotos. Pelo princípio da isonomia, não se pode dar aumento

apenas para o piloto do Governador, que é amigo dele. E as outras categorias? Isso é

ilegal, é inconstitucional, é imoral. O Deputado tem a prerrogativa legal,

constitucional, regimental, como V. Exa. na Presidência muito bem disse, de

apresentar emenda à Mesa, pois, inclusive, conforme o Regimento Interno, o parecer

pode ser dado em Plenário. Pode-se nomear um relator para fazer o relatório em

Plenário. Pode também haver acordo do Colégio de Líderes. Houve um grande

equívoco por parte das Comissões que a reprovaram, pois o impacto financeiro é

muito pequeno, é quase nada. O governo tem muito dinheiro. Não justifica, não

justifica, não justifica não acatar essa emenda. O Deputado Padre João deixou bem

clara a posição do Bloco PT-PCdoB. Votamos contrariamente ao posicionamento do

governo na Comissão de Constituição e Justiça e favoravelmente à emenda do

Deputado Sargento Rodrigues. Esse foi o nosso posicionamento pela ética, pela

moralidade, pela legalidade, pela constitucionalidade, pela juridicidade. Essa decisão

é absurda. A Comissão de Constituição e Justiça não analisou a juridicidade nem a

legalidade, mas fez uma análise do ponto de vista político. Isso é um verdadeiro

absurdo. Mais uma vez, apelamos para que todos os Deputados desta Casa acolham

a emenda do Deputado Sargento Rodrigues, que é muito importante, pois trata de

isonomia, de igualdade. Haverá aumento para o piloto do Governador? Sim. Haverá

aumento para o piloto da Polícia Civil? Sim. Haverá aumento para os pilotos da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros? Sim. Aí, tudo bem. Tratar uma pessoa
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diferentemente de todas as outras é um verdadeiro desrespeito. Se esse projeto for

aprovado, poderemos entrar na Justiça e com certeza vamos derrubá-lo, porque fere

o princípio da isonomia. O governo tem todas as condições, pois tem um orçamento

de quase R$40.000.000.000,00. Para se ter uma ideia, só para a compra de móveis

para o novo Centro Administrativo gastará R$100.000.000,00. São dois prêmios

recordes acumulados da mega-sena para comprar cadeiras e mesas. Haja mesa,

haja cadeira para mobiliar o Centro, que ficará em mais de R$1.000.000.000,00.

Enquanto isso, os professores, os policiais militares, os policiais civis, os agentes

penitenciários, os bombeiros, os servidores públicos, de maneira geral, recebem em

Minas um dos salários mais baixos do Brasil. Dinheiro tem; são R$100.000.000,00 só

para a compra de móveis e R$1.000.000.000,00 para o Centro Administrativo. Muita

gente queria ter empresa para participar da licitação e vender cadeira e mesa para o

governo do Estado, pois R$100.000.000,00 é muito dinheiro. E, enquanto isso, o

conjunto de servidores está com muitas dificuldades. Fica o nosso posicionamento

favorável à emenda do Deputado Sargento Rodrigues. Solicitamos o encerramento

de plano, uma vez que não há quórum para discussão, muito menos para votação.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso dos Deputados Padre

João, Gilberto Abramo e Adalclever Lopes; questões de ordem; chamada para

recomposição de quórum; existência de número regimental para a continuação dos

trabalhos; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Questões de ordem -
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Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma

Diniz - Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio

Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise

- Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião

Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -

Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, essa ata retrata uma reunião muito

importante para esta Casa. Sempre defendi a tese de que todas as votações

deveriam ser abertas, até mesmo a eleição da Mesa. Podemos ver que as votações



____________________________________________________________________________
1476

secretas são mais autênticas. A minha fala parece contraditória, mas a reunião

secreta retrata, de fato, quem somos. Sr. Presidente, ao discutir a ata da reunião de

ontem, quero falar do desrespeito que houve no momento em que estávamos

apurando o resultado da votação. Simultaneamente à votação, foi chamado apenas

um grupo de Deputados da comissão especial que se reuniu e apreciou o parecer da

LDO, sem nenhuma comunicação a ninguém da bancada. Tínhamos e temos

observações sérias a fazer em relação à LDO. Não houve a participação do André

nem de outro Deputado. Quem compõe a comissão especial é o Vice-Líder Adelmo

Carneiro Leão, mas fizemos a comunicação de que seria composta pelo André, que

não participou da reunião. Estávamos todos aqui e, às 21h30min, foi realizada essa

reunião. Apreciar a LDO não é apreciar um requerimento qualquer, é algo sério. São

coisas que não podemos admitir que continuem acontecendo na Casa, porque

demonstra uma falta de respeito com os Deputados e, nesse caso, com a nossa

bancada. Colegas Deputados, às vezes perguntavam como estava o processo, e eu

respondia que estava tudo bem e que daria para terminar na quinta. Quero retificar

minha fala. Não dá. Desse jeito, não dá. Não há como terminar na quinta-feira com

essa falta de respeito, estão atropelando o colega Deputado, atropelando a Bancada

como um todo. Essas são minhas considerações.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Estive atento à leitura da ata e nela não consta a

questão de ordem que fiz ontem a V. Exa. sobre a votação. Em qual artigo, em qual

parágrafo, em qual inciso consta, em nosso Regimento Interno, que a presença do

Deputado é contada na votação? V. Exa. afirmou que, em momento oportuno, faria

esse esclarecimento. Entendo que o momento da discussão da ata é o momento de

esclarecimento.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Gilberto Abramo que esse

assunto foi tema da reunião da tarde de ontem. Estamos discutindo a ata da noite.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, verifico, de plano, que não há

quórum para continuar a votação. Ontem, os projetos foram votados na calada da

noite, alguns obscuros, que abordaremos durante esta reunião, e com a participação
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de membros da Mesa. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, peço o encerramento da reunião

pelo fato de não haver número suficiente de Deputados em Plenário.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos. Esgotado o prazo destinado a esta parte e não

havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Questões de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, estive acompanhando a chamada e

observei que o Deputado Adalclever Lopes solicitou o encerramento, de plano, da

reunião. O Deputado Hely Tarqüínio registrou a presença do Deputado Adalclever

Lopes, como se ele estivesse presente. Pergunto a V. Exa. em que artigo do

Regimento consta que o Deputado que solicita tem de ser contado como presente, se

não está em Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Gilberto Abramo que é

procedimento de praxe, tanto desta Mesa como de Mesas anteriores, considerar a

presença do Deputado que solicita o encerramento da reunião em todos os incidentes

decorrentes de sua intervenção, até porque ele não pode pedir se não estiver

presente. Seria ilógico não considerar presente o Deputado que solicitou uma

interferência à Presidência, pois não teríamos como explicar essa situação. E

historicamente este é o procedimento adotado na Casa.

O Deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, conforme havia dito anteriormente,

nosso amigo e colega Deputado Padre João havia falado sobre a votação da LDO,
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que ocorreu em horário sobre o qual nenhum representante da minoria foi

comunicado. Deixo claro que, desde a elaboração desse projeto, fiz questão de

conversar com cada parlamentar. O primeiro foi o Deputado André Quintão. Estou

muito tranquilo com esse parecer e discordando totalmente das palavras do Deputado

Padre João, uma vez que, na hora em que fizemos a abertura, na Comissão de

Fiscalização, para a votação da LDO, estávamos, aqui, num processo de votação, e

faltavam 3 ou 4 minutos para seu encerramento. Então, realizamos essa reunião e,

infelizmente, o Adelmo não participou.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, reitero e reafirmo aqui as minhas

palavras, logo após a leitura da ata. Na verdade, ninguém da Bancada do PT-PCdoB

participou. Na abertura da reunião, ocorrida em torno das 20 horas, o Adelmo,

representando a Bancada, foi convidado a participar. A pessoa chamou o Adelmo na

minha frente, veio aqui, dentro do Plenário, chamou o Deputado Adelmo para abrir a

reunião. Então, esse mesmo respeito poderia ocorrer - e muito mais - na hora de

reabrí-la. Na verdade, não houve uma comunicação. Nesse sentido, temos o art. 52,

de cuja permanência discordamos totalmente. Trata-se do Código Eleitoral. Não é

competência da Assembleia Legislativa trabalhar sobre essa matéria. O art. 52

permite, no ano eleitoral, a execução de uma série de programas, de ações, que são

impedidas pelo Código Eleitoral, cuja competência dá-se em nível federal. Portanto,

somos contrários a ele. Temos problemas que deveriam ter sido levantados ontem

pelo representante da Bancada; se isso tivesse acontecido, com certeza, hoje não

estaríamos aqui, num processo de obstrução. Tudo é conversado. Nossa bancada

nunca foi intransigente. Sempre estamos abertos ao diálogo e ao entendimento. O

que não permitimos é a falta de respeito, e houve falta de respeito. Mas não posso

assegurar se isso foi intencional. Mas quem me assegura que não foi? Localizamos

algumas coisas, mas não tivemos tempo para ler a matéria na íntegra, porque ela é

muito vasta. Então, por que votá-la “na calada”? É porque há algo a esconder. Pela

forma como a votação foi feita, abre-se espaço para suspeitarmos até do seu teor. Já

não basta o nosso espírito de tolerância em relação a outras matérias. É

“Frankenstein” que pousa em projetos e ainda há espírito de tolerância. Não dá para

avançar, de fato, nos trabalhos. Lembramos aos colegas Deputados que quem
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comprou passagem para quinta-feira e sexta-feira tem de ficar precavido, porque, se

não houver um entendimento, vamos obstruir. Já apresentamos mais de 20

requerimentos e vamos encaminhar todos. Todos deverão ser apreciados por

questão de responsabilidade. Somos pagos e bem pagos para isso, aliás, de forma

privilegiada em relação a outros trabalhadores. Temos de trabalhar e fazer as coisas

benfeitas, porque, além do recesso de 15 dias, ainda temos férias. Não são todos os

trabalhadores deste país que gozam desse benefício.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, são vários os assuntos. Um deles

diz respeito ao questionamento do Deputado Gilberto Abramo. O Deputado sabe que,

durante as chamadas, outros Deputados que já tinham sido chamados, mas que não

responderam à chamada, já estavam adentrando o Plenário. Agora, já temos quórum

qualificado, o que permite a continuação dos nossos trabalhos. O outro se refere aos

questionamentos do Deputado Padre João. Recesso parlamentar, pelo menos para

este parlamentar, não significa férias. O meu gabinete na Assembleia Legislativa

continuará com as portas abertas a todos. Estarei aqui, cumprindo o meu dever,

atendendo a todos os que me procurarem e fazendo visitas às minhas bases. O

Deputado Padre João, que, como eu, está em seu segundo mandato, deveria saber

que férias são diferentes de recesso. Em recesso, trabalho; em férias, descanso.

Durante os 15 dias que teremos de recesso, vou trabalhar. Nesse final de semana,

irei a Rio Vermelho, Morro do Pilar, São João Evangelista, São Sebastião do

Maranhão, que são cidades da minha base onde estão ocorrendo festas. Preciso

marcar presença nessas cidades e visitar aqueles que me confiaram seu voto e me

colocaram aqui, na Assembleia Legislativa. O outro questionamento do Deputado

Padre João é mais importante; diz respeito ao art. 52 da LDO, em seu parágrafo

único, que estabelece o seguinte: “Fica autorizada a eventual distribuição de bens

que façam parte do escopo dos programas e ações sociais já em andamento para

fins de atendimento dos produtos e respectivas metas previstas no PPAG”. Se o

Deputado Padre João quiser paralisar e interromper os trabalhos, também podemos

fazer um questionamento a respeito do Bolsa- Família, que, durante o período

eleitoral, continua a ser distribuído para quase toda a totalidade da população

brasileira e, com certeza, para toda a totalidade dos eleitores do Presidente Lula. Se
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quiser discutir isso, não há problema. Nesse caso, sugiro a V. Exa. que, juntos,

assinemos um manifesto, a ser enviado ao Congresso Nacional, a fim de que também

invalide artigo mais ou menos parecido, de modo que o Bolsa-Família, o Minha Casa,

o Minha Vida sejam paralisados durante o período eleitoral, o que não é interessante.

Temos eleições de dois em dois anos e o País não pode parar de dois em dois anos.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, meu nome foi

envolvido na polêmica. Primeiramente, gostaria de esclarecer que o Deputado do PT

que representa a Bancada na Comissão de Fiscalização Financeira é o Deputado

Adelmo Carneiro Leão. Com muita honra, sou Presidente da Comissão de

Participação Popular. Queria também distinguir duas questões importantes: uma diz

respeito ao trabalho do relator, Deputado Juarez Távora; outra se refere ao episódio

da votação na Comissão. O Deputado Juarez Távora fez um trabalho muito sério,

tendo procurado os Deputados. Em relação às emendas que apresentei, tive espaço

para discuti-las com o relator com muita tranquilidade. Houve entendimento de que

seria mais pertinente apresentar as emendas que alteravam meta física e quadro

demonstrativo na revisão do PPAG. Concordei com o argumento do relator. Portanto,

não há o menor problema com a rejeição dessas emendas. Algumas emendas foram

aprovadas na forma de subemendas, mantendo-se a redação da LDO deste ano.

Também não há problema. Houve uma emenda com erro material na análise técnica.

Conforme acerto com o Líder do Governo, ela será objeto de destaque na votação da

LDO. Portanto, em relação ao parecer do relator sobre as emendas, não há

problema. Em relação ao artigo mencionado pelo Deputado Padre João - não sei se

se trata de emenda do Deputado ou do governo -, há entendimento jurídico de que se

trata de matéria pertinente à Lei Eleitoral. Não tive oportunidade de acompanhar a

votação da LDO federal. Não sei se foi aprovada. Deixo uma sugestão, Deputado

Padre João. O Líder do Governo poderá nos ajudar. Aliás, o governo Lula enfrentou

muitos problemas. O Ministro Patrus Ananias, nosso querido ex-Prefeito, queria

reajustar o Bolsa-Família num determinado ano, e a Oposição - PSDB e DEM -

esperneou, alegando a incidência de legislação eleitoral. Se houver tempo hábil e, no

Congresso, o PSDB defender a entrada dessa emenda na LDO federal - parece que

o Ministro Patrus quer conceder novo aumento, junto ao Presidente Lula, ao
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Programa Bolsa-Família -, tudo bem: seguramos a votação, incluímos isso lá e aqui.

Mas me parece que essa questão é matéria eleitoral. No parágrafo único, consta que

a distribuição de bens é perfeitamente possível. Sinceramente, acho que há problema

nesse artigo. Quanto à ausência do Deputado Adelmo Carneiro Leão - por questão

até de elegância entre nós -, quando se faz reunião de Comissão para tratar de

matéria tão importante, é recomendável que todos os Deputados... Ontem foi um dia

especial, dia de eleição do nosso amigo e companheiro Sebastião Helvécio para

Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, numa disputa honrosa com

outros candidatos, os Deputados Dalmo e Irani. A Casa estava concentrada nessa

votação. Não fazia sentido essa votação ser feita de forma muito acelerada.

Evidentemente se tratou de um episódio, como foi dito. Queria dizer que o relator,

Deputado Juarez Távora, procurou os colegas Deputados. Queria parabenizá-lo pelo

trabalho. Boa parte das emendas não acolhidas será reapresentada na revisão do

plano plurianual. Há um problema grave no art. 52. Padre João, podemos ficar aqui

na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo, se for necessário. Para isso

não ocorrer - vários Deputados estão com atividades marcadas no interior -, seria

importante que o Líder do Governo fizesse acordo para a retirada do artigo, que me

parece ser pertinente à Lei Eleitoral. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Jayro Lessa - Quando vi o Padre João falar em férias e o Deputado

Gustavo Valadares dizer que não está de férias, mas de recesso, que vai para Rio

vermelho, pensei que talvez ele fosse Secretário de Estado. Quem está invadindo a

nossa região é o Secretário de Estado, que dá R$200.000,00, R$300.000,00 em cada

convênio que faz. Eles conseguem dar dinheiro, mas, nós, que somos Deputados do

baixo clero, estamos conseguindo “dar” somente presença. Quanto ao PT, está

reclamando a sua ausência na última reunião, que terminou às 9h29min da noite de

ontem. Entendo que o Deputado Adelmo Carneiro Leão é atuante e preocupado com

o que se passa na comissão em que atua, mas entendi que a reunião foi somente de

homologação, como a Assembleia faz. O governo resolve, e nós homologamos. O

Adelmo Carneiro Leão não estava presente, mas já estava tudo acertado. Não vi

nenhum motivo para chamar o Adelmo, uma vez que eram 9h30min e estávamos

votando o preenchimento da vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas. O PT
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poderia relevar isso, pois vamos ter outras oportunidades. Precisamos votar. Não vou

entrar de férias, mas acho que esta semana foi muito dura. Podemos adiantar o

expediente. O PMDB pode abrir mão disso. Ele tem razão em muita coisa, é um

partido muito atuante. Queremos ter possibilidade de continuar votando. O André

acha fácil ficar aqui na sexta-feira, no sábado, no domingo. Acho isso uma loucura.

Vamos acertar com o grande Líder Mauri, para que as coisas possam ter ordem e

possamos votar.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, ficamos bastante preocupados com

essa questão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo do Estado, um

governo que tem transformado Minas Gerais, que tem programas maravilhosos como

o Proacesso, programas para reforma de escolas como o ProMG. Acontece que,

infelizmente, em todo governo, há pessoas com preparo, sem preparo e aquelas que,

talvez por desespero, acabam prejudicando o andamento de programas importantes.

Estamos vendo isso. Não sei se os Deputados estão sabendo, mas há um programa,

voltado principalmente para as regiões mais carentes do Estado, chamado ProJovem

Rural. Esse programa não pôde ser trazido para ser objeto de conversa nesta Casa

pela Secretaria Extraordinária do Vale do Jequitinhonha. Em vez de ele fazer uma

interface com os Prefeitos, que têm sido os grandes parceiros do melhor Governador

do Brasil, Aécio Neves, que, se Deus quiser, vai consertar o Brasil, como tem

consertado Minas Gerais, licitou uma empresa paulista para contratar a mão de obra.

Acredito, não consigo ter as informações, e esta Presidência poderia pedir à

Secretaria as informações acerca de como está sendo conduzido o ProJovem Rural,

se ele realmente vai ser um programa de qualificação do jovem das regiões carentes

ou se vai ser um programa eleitoral do Diretor do Idene, Luís Henrique Santiago,

marido da Secretária Elbe. Certamente, vão ser contratados monitores, professores e

diretores. Esse contrato foi terceirizado, em vez de terem sido feitas parcerias com os

Prefeitos, que são os grandes parceiros do nosso Governador. Ocorre que estamos

tentando saber, e não conseguimos, qual é o número de contratações que serão

feitas, se é realmente para manter o programa ou se é um programa de contratação

de cabos eleitorais. Aí se desvirtua aquilo que o Aécio quer para a nossa região, que

tem sido transformada. Seriam duas mil pessoas a serem contratadas? São mil? Três
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mil? Qual é o salário? Qual é o critério? O critério que vi para a contratação na cidade

de Campo Azul, cujo Prefeito é muito amigo do Governador Aécio Neves, foi procurar

o Vereador que poderia ser cabo eleitoral do Diretor do Idene, marido da Secretária.

Então, foi feito o contrato, passando por cima de um Prefeito de bem, decente. Tenho

a certeza de que não é isso que o Aécio quer para um programa como o ProJovem

Rural. Lembro-me quando o Pedro Simon disse ao Mendonça de Barros que estava

correndo o risco de enlamear o Presidente da República da época: “Mendonça, faça

um favor para o seu amigo, saia daí antes de você enlamear um homem de bem”. Vi

também quando o Roberto Jefferson, Presidente do meu partido, posicionou-se para

o todo-poderoso Ministro Chefe da Casa Civil: “Saia daí, senão você vai enlamear o

Presidente Lula”. Acho que a Secretária Elbe poderia repensar essas atitudes que

estão sendo tomadas. Primeiro, a questão do nepotismo. Não sei como o Diretor do

Idene pode ser marido da Secretária. Isso é nepotismo ou não? Firmas terceirizadas,

que têm de fazer um bom trabalho... Quer dizer, tio da Secretária tem sido contratado,

por exemplo, por firma terceirizada da Cemig, para ganhar R$3.500,00. E os

Deputados não têm o direito nem de saber o que é esse programa, se é qualificação

ou contratação de mão de obra eleitoral. Ontem mesmo, o Deputado Getúlio Neiva

conversava comigo - e vai-me entregar hoje o nome - sobre a firma paulista que

ganhou a licitação, com 128% de verba acima da contratação de cada pessoa que for

contratada para um programa que, tenho certeza, quando o Governador Aécio Neves

souber, não irá desvirtuar. Mas estou certo de que, se a Secretária gosta do

Governador, ela pede para sair neste momento, para não acabar fazendo de um

programa importante como o ProJovem Rural um programa de contratação de cabos

eleitorais.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Arlen Santiago que formule

seu requerimento.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, é apenas para manifestar-me e,

com isso, expressar também minha preocupação em dar uma satisfação, por respeito

aos nossos telespectadores da TV Assembleia, entre eles, é claro, muitos eleitores de

cada um dos Deputados que aqui estão. Quero dizer que concordo com as palavras

do Padre João e discordo também em parte. Concordo que, de fato, somos bem-
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remunerados, e isso não é nenhuma novidade. Não concordo que se confunda

recesso parlamentar com período de férias. Quero deixar bem claro para quem está

nos vendo através daquela câmara que recesso parlamentar significa que este

Parlamento não estará funcionando, votando projetos, durante esse pequeno período,

mas a Assembleia funcionará. Creio que, não diferentemente do meu, todos os

gabinetes estarão a postos, trabalhando. Os nossos funcionários não estão em

recesso, assim como nós, Deputados, não estamos em recesso de trabalho de

gabinete. É preciso separar as duas funções nesta Casa. Uma coisa é a atividade de

Plenário, que é o que estamos fazendo aqui agora. Outra coisa é a atividade de

gabinete, o que mais fazemos, nesta Casa, mas, infelizmente, Sr. Presidente, às

vezes, ela é deturpada. Muitas vezes, passam para a opinião pública que Deputado

só trabalha se estiver no parlamento. Ledo engano. Deputado Elmiro Nascimento,

qualquer cidadão ou cidadã que acompanha o mandato do seu Deputado sabe

perfeitamente que trabalha muito mais dentro do seu gabinete e da sua base eleitoral,

onde chega e há fila de pessoas à porta para serem atendidas, que propriamente

aqui no Parlamento, onde passamos, em média, três a quatro horas por dia dos três

dias em que trabalhamos aqui. Portanto, a ideia de que Deputado só trabalha quando

está no Parlamento é enganosa, porque, na verdade, o trabalho de um Deputado é

um exercício de sacerdócio. Aliás, costumo até fazer uma comparação. Todos sabem

que, paralelamente, exerço a função de pastor voluntário na Igreja Batista Lagoinha.

O que isso quer dizer? Pastor sem remuneração da Igreja Batista da Lagoinha para

apresentar meu programa de televisão diário. Costumo dizer que a atividade

parlamentar é muito parecida com a pastoral. Por quê, Deputado Inácio Franco?

Porque nós, assim como os pastores e parlamentares, lidamos com as expectativas

das pessoas, lidamos com gente, e nesse aspecto, a função é muita parecida. A

linguagem pode mudar um pouco, mas as pessoas normalmente são as mesmas, as

carências são as mesmas, as expectativas são as mesmas. Portanto, quero deixar

isso registrado, de forma bem clara, para que não haja entendimentos errados, uma

vez que o Parlamento tem sido muito massacrado. Quero fazer aqui essa defesa do

Parlamento. A Assembleia Legislativa está entrando em recesso, e não haverá

atividade aqui, mas, por favor, compareçam aos nossos gabinetes, pois todos estarão
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abertos e trabalhando no mesmo ritmo. Deixo isso registrado aqui, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos

ouvindo, na Casa, conversas, depois da eleição de ontem para o Tribunal de Contas,

e gostaria de expor o meu ponto de vista. Entendo eu, Sr. Presidente, que ontem

tivemos quatro candidatos vitoriosos. Costumo dizer e também receber mensagens

pelo telefone sobre algumas conversas, nesta Casa: ontem não houve candidato

derrotado. Brilhou o funcionário da Casa, o qual se dignou a ser candidato, apesar de

falar muita besteira, na Rádio Itatiaia, contra este Parlamento. Brilhou o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, um deputado que entrou na disputa de última hora. Brilhou o

Deputado Irani Barbosa. Não podemos tirar o mérito do Deputado Irani Barbosa, e,

acima de tudo, brilhou a coerência, o compromisso que esta Casa tinha com o

Deputado Sebastião Helvécio. O Deputado Sebastião Helvécio é um Deputado que

trabalha por essa vaga, há muitos anos. Ele vem fazendo por onde, há muitos anos.

Ele vem estudando aquilo ali e na sua campanha, há muitos anos. Então, não

podemos falar da votação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, do Deputado Irani

Barbosa e do funcionário Alexandre. O Deputado Sebastião Helvécio conseguiu a

votação de ontem por seu trabalho, seu convencimento e, acima de tudo, sua

dedicação à vaga e ao estudo que fez daquele Tribunal. Então, hoje devemos deixar

isso bem claro aqui. Quero parabenizar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e o

Deputado Irani Barbosa pela votação que tiveram. Entendo que esta Casa tem um

companheiro ex-Deputado, no Tribunal de Contas, que defenderá os interesses do

povo mineiro e realizará um trabalho honrado, que é o Deputado Sebastião Helvécio.

Passada a hora de votação, que foi ontem, tenho a certeza de que contamos agora

com um companheiro no Tribunal de Contas para fiscalizar e realizar um bom

trabalho. Na sequência, apresento a esta Casa um projeto de lei que altera a

Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 78. Antigamente, o Conselheiro

era intocável. Depois da aprovação desse projeto, que já conta com mais de 40

assinaturas, esta Casa terá condições de também decidir quem continuará no

Tribunal de Contas e quem deverá sair. Sr. Presidente, antigamente um Conselheiro

que cometia um crime comum era intocável; hoje, esta Casa poderá retirá-lo. Esse
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projeto foi apresentado, primeiro, no Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas daquele

Estado impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade. A nossa associação

acompanhou esse processo, e a Adin foi desfavorável. Essa lei, que tramitará nesta

Casa, já existe em vários Estados da Federação. O Deputado Federal Jairo Ataíde,

marido da Deputada Ana Maria Resende, está também apresentando o mesmo

projeto na Câmara Federal, para que isso possa acontecer. Para não tumultuar, a

pedido, esperei até hoje, um dia depois da eleição, para apresentar esse projeto,

sabendo que, nos últimos dias, houve um certo desconforto nesta Casa. Tenho a

certeza de que esse projeto vai, acima de tudo, proporcionar um instrumento maior

para esta Casa em relação ao Tribunal de Contas. Sr. Presidente, espero que, com a

chegada do Deputado Sebastião Helvécio, aquele Tribunal passe a trabalhar, pois

não adianta ir para lá para ganhar R$25.000,00 por mês mais as mordomias para não

trabalhar. O pessoal lá não tem trabalhado. As contas da Prefeitura e da Câmara

Municipal de Itabirito estão paradas há anos e anos. Isso acontece em relação a

várias outras cidades. Tenho a certeza de que teremos um novo guerreiro no Tribunal

de Contas, porque aquele órgão não pode continuar como se encontra. O jornal

“Estado de Minas” está com a razão quando publicou as suas críticas em relação ao

Tribunal de Contas. Temos de averiguar isso. Vários Deputados desta Casa, como

eu, têm feito a mesma crítica. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, rogo a V. Exa. que suspenda os

trabalhos por alguns instantes, porque o colegiado precisa se entender para iniciar a

votação.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos 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
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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 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Gilberto

Abramo; questões de ordem; discurso do Deputado André Quintão; questões de

ordem; aprovação - Questão de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento.

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 - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin

Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -

Duarte Bechir - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Maria

Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rosângela Reis - Ruy Muniz - 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 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
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reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria que ficasse registrada em

ata, porque observei atentamente e vi que não consta, a questão de ordem que

suscitei ontem, pela manhã, à tarde e à noite. Tenho questionado a votação em

Plenário. Para a votação de determinado projeto, havia 38 Deputados em Plenário, e

foram computados no painel eletrônico 38 votos. Mas foi contabilizado o 39º voto

simplesmente pelo fato de o Deputado ter comparecido em Plenário. O Regimento,

pelo que me consta, estabelece que só vale para votação o que estiver registrado, e

não, a simples presença em Plenário. Esse é um ponto. O Deputado Doutor Viana,

1º-Vice-Presidente, havia dito que esse procedimento era praxe na Casa. Ora, temos

um Regimento para a manutenção da ordem e o bom andamento desta Casa. Quero

saber de V. Exa. se essa situação que se tornou tão comum está acima do

Regimento. Se estiver, de nada adianta continuarmos legislando.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura do

trecho da ata relativo à questão suscitada pelo Deputado Gilberto Abramo.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê o trecho em questão.)

Questões de Ordem

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, percebo, de plano, que não há

número regimental para a aprovação da ata. Peço a V. Exa. o encerramento, de

plano, da reunião pela falta de número de parlamentares para a aprovação da ata.

O Sr. Presidente - A ata não é submetida a votação. Ela é dada por aprovada, e há

número suficiente de Deputados em Plenário para tanto.

O Deputado Adalclever Lopes - Peço verificação. É regimental. Não há número

suficiente de parlamentares para a aprovação da ata.

O Sr. Presidente - Para discussão da ata, não há necessidade de verificação de
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quórum. É improcedente a solicitação feita pelo Deputado. Com a palavra, para

discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - A ata mostrou que cumprimos um cronograma

importante ontem. A ata revela que a reunião da noite foi desconvocada. (- Palavras

expungidas por determinação do Sr. Presidente.)

Questões de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, minha pergunta não foi respondida.

O Deputado Doutor Viana afirmou que era praxe o que ocorreu ontem, contando-se o

voto do Deputado em Plenário, sem votar no painel. Não me respondeu:

simplesmente disse que é praxe. Indago a V. Exa.: se isso é praxe, por que existe o

Regimento desta Casa? Entendo que o Regimento existe para manter a ordem e o

bom andamento dos trabalhos no parlamento. Quer dizer que a praxe está acima do

Regimento desta Casa?

O Sr. Presidente - O Regimento é claro. O parlamentar que solicita a recomposição

de quórum está presente. Portanto, não há o que...

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, não foi essa a pergunta que fiz.

Estou me referindo à votação. Havia 38 votantes, e o Presidente foi contado como

votante, como o 39º votante. Não estou me referindo...

O Sr. Presidente - Exatamente: o Presidente, em Plenário, regimentalmente, é

considerado como parlamentar presente, ainda que não vote.

O Deputado Gilberto Abramo - Não me respondeu.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, a título de esclarecimento, V. Exa.

disse que 30 Deputados estão presentes neste Plenário, e, como há vários projetos

em votação, V. Exa. não vai atropelar o Regimento. É óbvio que não há 39

Deputados neste salão. Em vista do que disse, indago a V. Exa. se a presença dos

parlamentares será contada em gabinete, em comissões, nos corredores ou no

Plenário para aprovação de qualquer projeto com 39 votos.

O Sr. Presidente - Esclareço ao Deputado que estamos discutindo a ata. Para a

discussão da ata, são necessários pelo menos 26 Deputados, e temos esse número

em Plenário no momento.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente Alberto Pinto Coelho, essa matéria já
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está aprovada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Apenas quero chamar V. Exa. à reflexão pelo

fato de ser Presidente deste Poder e guardião do Regimento. As questões de ordem

dos ilustres Deputados quanto à discussão da ata, se faltou inserir algum

detalhamento, estão perfeitas. Após qualquer clássico de futebol, neste país, é

comum haver brincadeiras e conversas descontraídas, que são normais para ambos

os lados. Mas é inadmissível o Deputado André Quintão trazer como questão de

ordem, em uma discussão de ata no Plenário desta Casa, assunto dessa natureza. O

Regimento precisa ser respeitado. V. Exa., como guardião do Regimento, deve

intervir na palavra do Deputado, porque é competência de V. Exa. intervir e cassar a

palavra se o assunto se desviar do Regimento. Solicito ao ilustre Deputado que,

quando realizar a abordagem, faça isso segundo o Regimento e de acordo com o que

está previsto na pauta de votação. Essa é a solicitação que faço a V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência determina seja expungida da ata desta reunião a

parte do discurso do Deputado André Quintão que não se referiu à ata. Esgotado o

prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a ser feita, dou a ata por

aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, sem entrar no mérito, considero procedente o

questionamento do Deputado Gilberto Abramo, que o repetiu várias vezes. Trago

uma informação para esclarecer esse fato, pois estava presente e achei a situação

curiosa. Como o Deputado Gilberto Abramo afirmou, foram registrados 38 votos no

painel. No momento da votação, um Deputado chegou ao Plenário, tentou votar e não

conseguiu. Com esse Deputado, seriam 39 votos. O Deputado Gilberto Abramo

questiona se esse voto é válido ou não. No momento da votação, o Deputado Doutor

Viana, que presidia a reunião, fez um esclarecimento, que considero importante

informar ao Deputado Gilberto Abramo, de que o Presidente não havia votado por

questões da Casa. Lembro-me bem que o Deputado Doutor Viana pronunciou-se

dizendo que foram registrados 38 votos no painel, mais o voto dele, como Presidente,

totalizariam 39 votos. Ele acrescentou o voto do Deputado que chegou, somando 40

votos. Sinceramente, não sei como se resolve essa questão, mas, se esse voto que o
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Deputado Gilberto Abramo questiona não for computado com o do Presidente Doutor

Viana, somam-se 39 votos. Penso que isso ocorreu no momento daquela votação.

Digo isso apenas para ajudar no esclarecimento dessa importante questão, até para

criarmos jurisprudência. Se o Deputado chegou, tentou votar, mas não conseguiu, é

válido ou não? De toda a forma, acho que a votação foi validada pelo voto do

Presidente à época, Deputado Doutor Viana. Obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1h20min para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Estão reabertos 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 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 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Irani

Barbosa; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de

Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.723/2007; encerramento

da discussão; renovação da votação do parecer; aprovação; verificação de votação;
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ratificação da aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.856/2007;

encerramento da discussão; votação do parecer; aprovação; verificação de votação;

inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada para a

recomposição de quórum; existência de número regimental para votação; renovação

da votação do parecer; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum

para votação; anulação da votação; chamada para a recomposição de quórum;

existência de número regimental para votação; renovação da votação do parecer;

aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da

votação; suspensão e reabertura da reunião - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Irani Barbosa - 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 - Pinduca Ferreira - Rêmolo

Aloise - Rômulo Veneroso - Sebastião Helvécio - 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
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anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exa. que

minhas falas desde ontem sejam colocadas na íntegra na ata desta Casa a fim de

que fiquem registradas, pois haverá mais capítulos e teremos que reiterar algumas

coisas que não falamos. Por exemplo, agora me encontrei com o Deputado Sebastião

Helvécio, na antessala do Plenário, e lembrava-lhe que, há 20 dias, encontramo-nos

na sala do Diretor-Geral, Dr. Eduardo ocasião em que o levei para o confessionário

que há na sala e comentei com ele exatamente a situação dramática que se passaria

nesta Casa: uma vez que sou suplente, teria que fazer o que me era encomendado.

Contei-lhe o acordo que havia de eu servir de coelho para poder eleger o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva nesta Casa. Para quem duvidar, acredito que o Deputado

Sebastião Helvécio seja mais homem que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para

admitir as coisas e possa relatar “ipsis litteris” o que constatamos. Pediria também a

V. Exa. o máximo de zelo com as gravações da segurança desta Casa, pois, no dia

da eleição, transitou por esta Casa o secretário particular do Dr. Clésio Andrade -

meu amigo ladrão de quem já falei aqui -, por todos os corredores, visitando

gabinetes de alguns Deputados. Curiosamente, ele carregava alguns volumes de não

sei o quê - pode ser livro ou alguma obra nova que o Clésio lançou - e estava

distribuindo para o pessoal. Nós vamos conseguir averiguar o que é. E chega a mim a

informação de que o Deputado Mauri Torres teria sido chantageado pelo Clésio para

que ele cabalasse os votos dele nesta Casa para o Deputado Sebastião Helvécio. Se

ele não o fizesse, seria entregue a outra parte dos documentos da SMP&B, da qual o

Deputado Mauri Torres participou ativamente, até avalizando para retirar dinheiro no

banco, comprar apartamento no portal dos marajás, e outras coisas mais que apenas

o Dr. Clésio Andrade, que é muito chegado na corrupção, poderia ter. Então gostaria

que V. Exa. mandasse constar nas atas, para que isso fique registrado, a fim de que,

no decorrer do processo, as coisas se clareiem. Chegaremos exatamente às

conclusões que já cheguei há muito tempo. A população precisa saber realmente dos

acontecidos nesta Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Irani Barbosa que as atas

são publicadas na íntegra. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por

aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.723/2007, do

Deputado Wander Borges, que estabelece a Política Estadual Habitacional de

Interesse Social. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em votação, o parecer.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - 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” 38 Deputados, que, somados a esta Presidência,

perfazem o total de 39 parlamentares. Está ratificada a aprovação do Parecer de

Redação Final do Projeto de Lei nº 1.723/2007. À sanção.

Parecer de Redação Final 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 a sua incorporadora, Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. -

Coopervás. 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.
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O Deputado Irani Barbosa - 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 apenas 37 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados

para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em votação, o

parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - 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 apenas 36 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados

para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. A Presidência vai renovar a votação do parecer. Em votação, o

parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - 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 apenas 34 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 1 hora para que se configure o quórum para a

votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, fui morador de Mariana durante nove

anos. Toda a minha formação foi lá e quero deixar registrado que hoje é o Dia de

Minas. A Capital mineira hoje é Mariana. Quero saudar os marianenses, o Prefeito, o

Bispo D. Geraldo. Mariana também foi a primeira diocese de Minas Gerais. Deixo

registrada a nossa saudação a toda a comunidade marianense neste Dia de Minas.

Muito obrigado.

O Deputado Antônio Genaro - Queria enviar uma mensagem de consolo aos

cruzeirenses. Não sou cruzeirense nem atleticano; não torço para time nenhum para

não passar raiva. Ô raça, esses atleticanos e cruzeirenses! Dizem que o Atlético está

ganhando. Ô raça, os torcedores desses dois times! Mesmo assim, envio mensagem

de conforto, de consolo. Aqui estão o Padre João e o Pastor Antônio Genaro. Se

precisar, faremos uma reza, uma oração, para confortar, pois, depois de tanto

barulho, o resultado não foi o esperado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, quero
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aproveitar a oportunidade para dizer que hoje, 16 de julho, é dia da Nossa Senhora

do Carmo, a padroeira de Betim, onde moro. Houve festa o dia inteiro, com missa às

9 horas, celebrada por D. Walmor, e às 19 horas, por D. Joaquim Mol. Nos feriados

religiosos, a comunidade fica toda mobilizada. Deixo um abraço aos moradores da

nossa cidade. Estivemos aqui o dia todo, devido aos compromissos com esta Casa.

Quero dizer ainda que tanto os atleticanos como os cruzeirenses são mineiros, e hoje

é o dia de Minas Gerais. Por isso a Capital foi transferida para Mariana. O nosso

abraço a todo o povo de Minas, sobretudo às mulheres.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, gostaria apenas de mandar um abraço

ao meu filho Rafael pelo seu aniversário. Toda a família está reunida em Divinópolis.

Devido ao meu compromisso cívico, de responsabilidade, não pude comparecer à

sua festa. Mando ao meu filho o meu abraço.

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, às 14 e às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/7/2009

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Buritis o Deputado Almir Paraca

(substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT), membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir

Paraca, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a

por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a obter,

em audiência pública, esclarecimentos sobre o retorno de presidiários à cadeia

pública de Buritis, os quais foram transferidos para outras comarcas. A Presidência

interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Elias Fonseca de Melo, Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Buritis, representando Jorge Augusto Xavier de

Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Buritis; Clarindo Fonseca, Vice-Prefeito
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Municipal de Buritis, representando Keny Soares Rodrigues, Prefeito Municipal de

Buritis; Carlos Fernando dos Santos, Vereador Municipal de Buritis; Maria da Pena

Ferreira dos Santos, representante dos familiares, os quais são convidados a tomar

assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores do requerimento que

deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de julho de 2009.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/7/2009

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Cecília

Ferramenta e Maria Tereza Lara e os Deputados Ademir Lucas, Sebastião Helvécio e

Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a

Presidente, Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado 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 debater, em

audiência pública, a instalação de terminais rodoviários metropolitanos em Belo

Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia,

Sarzedo e Vespasiano. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre

parênteses: ofícios dos Srs. José Antônio Prates, Prefeito Municipal de Salinas

(2/7/2009), e Marconi Fagundes Gomes, Vereador à Câmara Municipal de Serro

(3/7/2009). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Fabrício

Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, representando o Sr. Fuad Jorge
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Noman Filho, Secretário de Transportes; e José Osvaldo Guimarães Lasmar, Diretor-

Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos

Deputados Ademir Lucas e Wander Borges, autores do requerimento que deu origem

ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e passa à 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 4.117, 4.121, 4.122 e 4.128/2009. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada

audiência pública em Ouro Branco, destinada a debater a cobrança de taxa de

esgoto, bem como o fim do contrato de concessão celebrado entre esse Município e a

Copasa-MG para execução e exploração de serviços de abastecimento de água e

esgoto; e Wander Borges, em que solicita seja realizada audiência pública com a

finalidade de debater o projeto de revitalização e modernização do Mercado Distrital

do Cruzeiro, as implicações para os comerciantes e os direitos destes; e do Deputado

Wander Borges, da Deputada Cecília Ferramenta e do Deputado Ademir Lucas, em

que solicitam seja realizada audiência pública, com a presença do Diretor-Geral da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de

representantes da Copasa-MG e da Secretaria de Saúde, destinada à apresentação

dos Planos Integrados de Saneamento e de Saúde para essa Região Metropolitana.

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, 14 de julho de 2009.

Cecília Ferramenta, Presidente.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/7/2009

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão e

Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir os

avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente e seus desafios diante da proposta

de redução da maioridade penal. Registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva (substituindo o Deputado Duarte Bechir, por indicação da Liderança do BSD). A

Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Andréa Mismotto

Carelli, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e

da Juventude de Minas Gerais; Fernanda Flaviana de Sousa Martins, Presidente do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais -

Cedca -; Maria Alice da Silva, Secretária Executiva da Frente de Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente, representando Karla Nunes, Coordenadora da referida

Frente; e os Srs. Ronaldo Pedron, Subsecretário de Medidas Socioeducativas,

representando Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa

Social; e Gustavo Rodrigues Leite, Coordenador Regional das Promotorias da

Infância e da Juventude da Macrorregião do Vale do Rio Doce, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, sendo um dos autores do requerimento que deu

origem aos debates, tece suas considerações iniciais; a seguir, concede a palavra ao

Deputado Carlin Moura, também autor do requerimento. Logo após, passa a palavra

aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. 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 julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Duarte Bechir.
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Inácio Franco, Juarez Távora, Lafayette de Andrada e Gilberto

Abramo (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do

PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 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 da pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.187/2009, que conclui pela aprovação da Emenda nº 4 apresentada em Plenário

(relator: Deputado Inácio Franco); 2.984 e 3.210/2009 com as Emendas nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 3.163

e 3.442/2009 (relator Deputado Inácio Franco). Suspende-se a reunião. Às 10h25min

são reabertos os trabalhos. O Presidente determina a distribuição em avulso do

parecer que conclui pela rejeição da Emenda nº 6, apresentada em Plenário ao

Projeto de Lei nº 3.367/2009, do qual é o relator. Os Projetos de Lei nºs 2.936 e

2.949/2008, 3.151, 3.443 e 3.480/2009 são retirados da pauta pelo Presidente por

não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para as reuniões extraordinárias de hoje, às 14, 20 e 21h50min, dia 15/7,

às 14 e 20 horas, e nos dias 16 e 17/7, às 10, 14 e 20 horas, para apreciação da

matéria constante na pauta desta reunião, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.
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ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 14/7/2009

Às 20h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Inácio Franco, Ivair Nogueira e Luiz Humberto Carneiro, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 20h27min são reabertos os

trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Adelmo Carneiro

Leão, Inácio Franco e Juarez Távora. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator,

Deputado Zé Maia, que conclui pela rejeição da Emenda nº 6, apresentada em

Plenário ao Projeto de Lei nº 3.367/2009, no 1º turno, é apresentada a Proposta de

Emenda nº 1, do Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda, registrando-se o voto contrário do

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de

Emenda nº 1, registrando-se o voto contrário do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Os

Projetos de Lei nºs 2.949, 3.187 e 3.480/2009 são retirados da pauta por

determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, às 21h50min,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Ademir Lucas - Wander Borges.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2009
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Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 910 e 964/2007 (Deputado Ademir Lucas); 1.856/2007 (Deputado Dimas

Fabiano). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 910, 964/2007 (relator: Deputado

Ademir Lucas); e 1.856/2007 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Dimas Fabiano.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 15/7/2009

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada por indicação do

BSD) e Wander Borges (substituindo o Deputado Inácio Franco por indicação do

BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de
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11/7/2009: ofícios dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação, e Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de

Transportes e Obras Públicas. Suspende-se a reunião. Às 15h28min são reabertos os

trabalhos, com a presença dos Deputados Zé Maia, Juarez Távora, Antônio Carlos

Arantes e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por

indicação do BSD). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Os Projetos de Lei nºs 2.984, 2.949, 3.187, 3.163, 3.440, 3.210, 3.367 e

3442/2009 são retiraddos da pauta por determinação do Presidente da Comissão, por

não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião

extraordinária de hoje às 20 horas, convoca os membros da Comissão para as

reuniões extraordinárias do dia 16/7/2009, às 10, 14 e 20 horas, para apreciação da

matéria constante na pauta desta reunião, e para se dicutirem e votarem proposições

da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Adelmo Carneiro Leão - João Leite.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Carlos Arantes e João Leite (substituindo o Deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BPS), 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. Suspende-se a reunião. Às 11h18min são

reabertos os trabalhos com a presença dos Deputado Adelmo Carneiro Leão, Antônio

Carlos Arantes, João Leite (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por

indicação da Liderança do BPS) e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Zé Maia,
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por indicação da Liderança do BPS). 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, Deputado Adelmo Carneiro Leão, retira da

pauta os Projetos de Lei nºs 2.949, 2.984, 3.163, 3.187, 3.210, 3.367, 3.440 e

3.442/2009, por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para as reuniões extrordinárias, na mesma data, às 14 e às 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - João Leite - Wander Borges.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança

do DEM), João Leite (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança

do BSD) e Wander Borges (substituindo o Deputado Juarez Távora, por indicação da

Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da

Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. Suspende-se a reunião. Às 17h24min são reabertos os trabalhos, com a

presença dos Deputados Fábio Avelar, Célio Moreira, Gustavo Valadares e Mauri

Torres. O Presidente, Deputado Fábio Avelar, retira da pauta os Projetos de Lei nºs

2.949, 2.984, 3.163, 3.187, 3.210, 3.367, 3.440 e 3.442/2009, por não cumprirem

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião

extraordinária na mesma data, às 20 horas, para apreciação da matéria constante na

pauta desta reunião e para discutir e votar proposições da Comissão, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jayro Lessa - João Leite - Rômulo

Veneroso.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Dimas Fabiano e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Fabiano, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 3.049, 3.287, 3.291 e 3.304/2009 (Deputado Ademir Lucas); 3.325, 3.329,

3.334 e 3.374/2009 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.049, 3.287,

3.291 e 3.304/2009 (relator: Deputado Ademir Lucas); 3.325, 3.329, 3.334 e

3.374/2009 (relator: Deputado Dimas Fabiano). Reabertos os trabalhos às 17h37min,

registra-se a presença dos Deputados Dimas Fabiano, Ademir Lucas e Gilberto

Abramo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião

extraordinária, hoje, às 20h30min, com a finalidade de discutir e votar pareceres em

fase de redação final e proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Dimas Fabiano - Ademir Lucas.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/7/2009

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Fabiano,
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Gilberto Abramo e Ademir Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gilberto Abramo, 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 sobre proposições em fase de redação

final. Suspende-se a reunião. Reabertos os trabalhos às 21h46min, estão presentes

os Deputados Dimas Fabiano, Ademir Lucas e Luiz Humberto Carneiro (substituindo

o Deputado Ronaldo Magalhães, por indicação da Liderança do BSD). 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 julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Lafayette de Andrada - Vanderlei

Jangrossi.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2008

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa Costa e os

Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião

Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; os

Deputados André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da

Comissão de Participação Popular. Estão presentes, também, os Deputados Braulio

Braz e Vanderlei Miranda. 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 debater o Projeto de

Lei nº 2.392/2008 e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que o

prazo para o recebimento de emendas ao referido projeto foi prorrogado até o dia

27/6/2008. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Renata

Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Maria Rita de Carvalho
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Rocha, Diretora da Diretoria Central de Gestão, Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema, Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte, Presidente

do Conselho Estadual de Assistência Social; Marilene Cruz, Coordenadora da Frente

Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; Joaquina Júlia,

representante da Secretária Executiva do Conselho de Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável; Regina Helena Cunha Mendes, Presidente do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais; Dinéia

Domingues, representante da PUC Minas no Fórum Mineiro de Educação Infantil;

Selmara Mamede Simões Ferreira e Marla Maria Ângelo Louredo Paiva,

representantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e

Juventude de Minas Gerais e os Srs. Thiago Coelho Toscano, Diretor da

Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações, André Abreu

Reis, Diretor Central de Planejamento de Programas e Normas e Henrique Naves

Pinheiro, Diretor da Superintendência Central de Planejamento e Programação

Orçamentária, da Seplag, Jean Carlo de Brito, Presidente do Conselho Estadual de

Assistência Social, João Lopes do Nascimento, representante do Fórum Brasileiro e

Metropolitano de Economia Solidária, e Adriano Guerra, Coordenador do Projeto

Novas Alianças - Oficinas de Imagens, que são convidados a tomar assento à mesa.

A Presidência concede a palavra ao Deputado André Quintão, 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. Registra-se a

presença das Sras. Maria Cristina Abreu Domingos Reis e Fernanda Flaviana de

Souza Martins, respectivamente Diretora de Promoção da Responsabilidade Social e

Coordenadora Especial de Política Pró-Criança, e do Sr. Osmar Gusmão, Diretor de

Apoio dos Conselhoes, da Sedese. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de julho de 2009.

Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Duarte Bechir - Carlin Moura - André
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Quintão - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.176/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Psico Médico, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.176/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Psico Médico, entidade civil sem fins lucrativos que tem o objetivo precípuo de

prestar assistência a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais.

Faz parte de suas atividades propiciar tratamento especializado ao menor carente

portador de deficiência, através de convênios ou parcerias com outras instituições

congêneres; criar e manter oficinas pedagógicas; promover a integração da criança

carente na comunidade; ministrar aos pais e à comunidade cursos que ofereçam

alternativas de geração de renda.

Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade constituem valiosa parceria com o

poder público na busca da melhoria das condições de vida da sociedade, razão por

que consideramos meritória a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de

utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.176/2009, em

turno único.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2009.

Ivair Nogueira, relator.



____________________________________________________________________________
1510

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.723 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.723/2007, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

estabelece a Política Estadual Habitacional de Interesse Social, 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° 1.723/2007

Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de

interesse social - PEHIS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As diretrizes, os objetivos e os instrume ntos destinados à formulação da

política pública estadual direcionada à habitação de interesse social são os

estabelecidos nesta lei.

Art. 2° - A política estadual habitacional de inter esse social - PEHIS - será

formulada e implementada com a observância das seguintes diretrizes:

I - promoção da sustentabilidade ambiental, da cidadania e da inclusão social;

II - prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a população de

menor renda;

III - garantia da participação dos beneficiários;

IV - redução do custo de produção das moradias de interesse social, sem prejuízo

da sua qualidade;

V - utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infra-

estrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na malha urbana;

VI - utilização prioritária de terrenos de propriedade do poder público para a

implantação de projetos habitacionais de interesse social;

VII - promoção de parcerias com instituições acadêmicas, públicas ou privadas;

VIII - sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e projetos
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implementados;

IX - incentivo à criação de sistemas municipais de habitação de interesse social.

Art. 3° - São objetivos da política de que trata es ta lei:

I - integrar, articular e mobilizar os diferentes níveis de governo e fontes de

recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimentos e viabilizar recursos

para a sustentabilidade da PEHIS;

II - universalizar o acesso à moradia digna, levando em conta a disponibilidade de

recursos existentes no sistema financeiro, a capacidade operacional do setor

produtivo e da construção e dos agentes envolvidos na implementação da PEHIS;

III - fortalecer o papel do Estado na gestão da política e na regulação dos agentes

privados;

IV - promover a urbanização, a regularização e a inserção dos assentamentos

precários na cidade;

V - ampliar a produtividade e melhorar a qualidade da produção habitacional;

VI - estimular a geração de emprego e renda.

Art. 4° - São instrumentos da política de que trata  esta lei:

I - o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, que deverá identificar as

prioridades estaduais de intervenção, os programas habitacionais a serem

implementados, as linhas de financiamento, as fontes de recurso e os modos de

produção habitacional a serem adotados bem como estabelecer objetivos, metas

físico-financeiras de médio e longo prazos, linhas programáticas e instrumentos que

permitam o acompanhamento da implantação do Plano, tendo em vista a obtenção

dos resultados;

II - os programas governamentais de habitação de interesse social com foco na

integração urbana de assentamentos precários caracterizados por irregularidade

fundiária e urbanística, especialmente para garantia do acesso ao saneamento

básico, à regularização fundiária e à moradia adequada, articulada a outras políticas

sociais e de desenvolvimento econômico, visando ao combate à pobreza e à

sustentabilidade urbana.

Parágrafo único - Na implementação da política de que trata esta lei serão

observadas as diretrizes e os mecanismos de incentivo, adesão e apoio institucional
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disponibilizados pelo governo federal.

Art. 5° - Os programas governamentais de habitação de interesse social serão

constituídos por atividades relacionadas com:

I - a construção de unidades habitacionais em área urbana ou rural;

II - a execução de reforma, melhoria ou ampliação em unidades habitacionais;

III - a doação de materiais de construção para a realização de reforma, melhoria ou

ampliação em unidades habitacionais;

IV - a produção de parcelamentos de interesse social;

V - a construção de conjuntos habitacionais;

VI - a promoção da regularização urbanística de loteamentos irregulares ou

clandestinos;

VII - a promoção da regularização urbanística e fundiária de vilas e assentamentos

informais ou subnormais.

§ 1° - Para a execução dos programas estaduais de h abitação de interesse social,

serão utilizados recursos de fontes dos governos federal, estadual e municipal.

§ 2° - Os programas estaduais de habitação de inter esse social serão executados

mediante:

I - iniciativa do órgão estadual competente;

II - parceria com a União e com os Municípios;

III - parceria com associações e cooperativas autogestionárias para a produção de

moradias de interesse social.

Art. 6° - Os programas governamentais de habitação de interesse social

estabelecerão as condições e os meios para a sua execução, de acordo com sua

autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar no âmbito estadual e municipal.

Art. 7° - Os planos, programas e ações relativos à política de que trata esta lei serão

submetidos a avaliação e monitoramento periódicos, principalmente do Conselho de

Desenvolvimento Regional e Políticas Públicas – Conedru –, objetivando seu

constante aperfeiçoamento.

Art. 8° - Os empreendimentos de habitação de intere sse social destinarão:

I - um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do número de unidades a
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pessoas idosas ou com deficiência;

II - um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) a mulheres chefes de família.

Art. 9° - Os andares térreos dos empreendimentos ve rticais de habitação de

interesse social construídos pelo Estado por meio de programa habitacional serão

destinados, preferencialmente, a pessoas idosas ou pessoas com deficiência que

lhes dificulte a locomoção, desde que estejam regularmente inscritas e preencham as

demais condições estabelecidas no programa.

§ 1° - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se  aos mutuários que comprovarem

ter sob sua guarda pessoa nas condições descritas.

§ 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se pess oa idosa aquela que tenha idade

igual ou superior a sessenta anos.

Art. 10 - Na construção de unidade ou empreendimento habitacional de interesse

social urbano ou rural com recursos do Fundo Estadual de Habitação, serão

implantados, preferencialmente, sistema para aquecimento de água por meio de

energia solar e sistema de captação e aproveitamento de água pluvial.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.856 /2007

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.856/2007, de autoria do Deput ado Carlos Mosconi, que

autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei n° 6.817, de 5 de julho de 1976, a

transferi-lo a sua incorporadora, a Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí

Ltda. – Coopervás –, foi aprovado no 2° turno, na f orma 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° 1.856/2007

Autoriza a transferência do imóvel de que trata a Lei n° 6.817, de 5 de julho de
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1976, à Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. – Coopervasp.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica autorizada a transferência do imóvel  de que trata a Lei n° 6.817, de 5

de julho de 1976, à Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda. –

Coopervasp –, incorporadora do donatário do imóvel.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.690 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.690/2008, de autoria da Deput ada Ana Maria Resende, que

dispõe sobre a afixação de aviso sobre o direito do idoso a ter acompanhante nas

unidades de saúde do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com a

Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.690/2008

Altera a Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, q ue dispõe sobre a política

estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 7° da Lei n° 12.666, de 4 de novem bro de 1997, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 7° – (...)

§ 2° – As unidades de saúde do Estado de Minas Gera is ficam obrigadas a afixar,

em local visível ao público em geral, aviso com os seguintes dizeres: “Ao idoso

internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, garantidas

condições adequadas para sua permanência no local, em tempo integral, segundo o

critério médico.”.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.858 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.858/2008, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

desafetação de parte da área da Reserva Biológica da Serra Azul, criada pelo

Decreto n° 39.950, de 8 de outubro de 1998, foi apr ovado no 2° turno, com as

Emendas 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° 2.858/2008

Dispõe sobre a desafetação de parte da área da Reserva Biológica da Serra Azul,

criada pelo Decreto n° 39.950, de 8 de outubro de 1 998.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica desafetada área de 3.183,6545ha (trê s mil cento e oitenta e três

vírgula seis mil quinhentos e quarenta e cinco hectares) da Reserva Biológica da

Serra Azul, criada pelo Decreto n° 39.950, de 8 de outubro de 1998.

Parágrafo único – Os limites da área desafetada a que se refere o “caput”, dividida

em dois polígonos, conforme levantamento de campo realizado pelo Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –, são os constantes no Anexo I desta lei.

Art. 2° – Incumbe ao Instituto Estadual de Floresta s – IEF – adotar as providências

necessárias para o cumprimento do disposto no art. 1° desta lei, bem como, na área

desafetada:

I – promover a delimitação das reservas legais na forma de corredores ecológicos

conexos às áreas de matas ciliares e de potencial hídrico, em especial à área de

preservação permanente do Córrego Serraria;

II – exigir a recomposição das reservas legais, nos termos dos incisos I e II do art.
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17 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002;

III – criar e implementar mecanismos que facilitem os trânsitos aéreo e subterrâneo

da fauna nos corredores ecológicos a que se refere o inciso I deste artigo, nos pontos

de conexão com as estradas limítrofes à Reserva Biológica da Serra Azul;

IV – estabelecer a reserva legal com percentual superior a 20% (vinte por cento) da

área da propriedade, quando for indispensável para a criação de corredor ecológico.

Art. 3° – A utilização da área desafetada de que tr ata o art. 1° fica condicionada:

I – à instalação, pelo proprietário, de barreira física que impeça o trânsito de

animais de sua propriedade nas áreas de preservação permanente, na área da

reserva biológica e nos corredores ecológicos contíguos a sua propriedade;

II – à proteção e à averbação das áreas de reserva legal.

Parágrafo único – A barreira física de que trata o inciso I do “caput” deste artigo

será projetada de forma a permitir o trânsito da fauna silvestre local entre a área da

Reserva Biológica da Serra Azul e as áreas de preservação permanente, os

corredores ecológicos e as reservas legais.

Art. 4° – A área destinada à Reserva Biológica da S erra Azul passa a ser de

aproximadamente 3.840,9491ha (três mil oitocentos e quarenta vírgula nove mil

quatrocentos e noventa e um hectares), com as delimitações constantes no Anexo II

desta lei.

Art. 5° – O IEF, no prazo de trezentos e sessenta d ias após a publicação desta lei,

constituirá o Conselho Consultivo da Reserva Biológica da Serra Azul.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1° da Le i n° , de de de 2009)

LIMITES DA ÁREA DESAFETADA DA RESERVA BIOLÓGICA DA SERRA AZUL

I.1 – Parte 1, com área de 1.560,8791ha (mil quinhentos e sessenta vírgula oito mil

setecentos e noventa e um hectares) e perímetro de 26.201,89m (vinte e seis mil

duzentos e um vírgula oitenta e nove metros), localizada no Município de Jaíba

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N
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8.307.437,271m e E 623.307,801m; deste, segue com azimute de 185°32'07" e

distância de 2.811,86m, até o vértice 2, de coordenadas N 8.304.638,523m e E

623.036,575m; deste, segue com azimute de 273°48'16 " e distância de 894,26m, até

o vértice 3, de coordenadas N 8.304.697,859m e E 622.144,288m; deste, segue com

azimute de 271°29'22" e distância de 77,84m, até o vértice 4, de coordenadas N

8.304.699,882m e E 622.066,478m; deste, segue com azimute de 268°13'00" e

distância de 31,75m, até o vértice 5, de coordenadas N 8.304.698,894m e E

622.034,745m; deste, segue com azimute de 264°14'41 " e distância de 32,50m, até o

vértice 6, de coordenadas N 8.304.695,635m e E 622.002,409m; deste, segue com

azimute de 257°42'37" e distância de 32,01m, até o vértice 7, de coordenadas N

8.304.688,822m e E 621.971,135m; deste, segue com azimute de 255°46'25" e

distância de 32,43m, até o vértice 8, de coordenadas N 8.304.680,852m e E

621.939,699m; deste, segue com azimute de 249°34'26 " e distância de 19,32m,

confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 9,

de coordenadas N 8.304.674,109m e E 621.921,593m; deste, segue com azimute de

247°46'39" e distância de 29,04m, confrontando nest e trecho com Espólio de

Francisco Batista Ferreira, até o vértice 10, de coordenadas N 8.304.663,126m e E

621.894,710m; deste, segue com azimute de 245°42'46 " e distância de 30,55m,

confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 11,

de coordenadas N 8.304.650,561m e E 621.866,865m; deste, segue com azimute de

243°00'38" e distância de 60,96m, confrontando nest e trecho com Espólio de

Francisco Batista Ferreira, até o vértice 12, de coordenadas N 8.304.622,894m e E

621.812,541m; deste, segue com azimute de 238°27'34 " e distância de 40,37m,

confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 13,

de coordenadas N 8.304.601,774m e E 621.778,131m; deste, segue com azimute de

236°07'19" e distância de 557,96m, confrontando nes te trecho com Espólio de

Francisco Batista Ferreira, até o vértice 14, de coordenadas N 8.304.290,753m e E

621.314,901m; deste, segue com azimute de 236°03'13 " e distância de 1.113,99m,

confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 15,

de coordenadas N 8.303.668,681m e E 620.390,776m; deste, segue com azimute de

241°46'03" e distância de 20,56m, confrontando nest e trecho com Espólio de
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Francisco Batista Ferreira, até o vértice 16, de coordenadas N 8.303.658,954m e E

620.372,660m; deste, segue com azimute de 245°21'32 " e distância de 61,20m,

confrontando neste trecho com Espólio de Francisco Batista Ferreira, até o vértice 17,

de coordenadas N 8.303.633,436m e E 620.317,029m; deste, segue com azimute de

263°45'59" e distância de 7,49m, confrontando neste  trecho com Antônio Evangelista

Cunha, até o vértice 18, de coordenadas N 8.303.632,623m e E 620.309,586m;

deste, segue com azimute de 263°48'25" e distância de 46,88m, confrontando neste

trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 19, de coordenadas N

8.303.627,566m e E 620.262,982m; deste, segue com azimute de 292°26'57" e

distância de 2.690,97m, confrontando neste trecho com Antônio Evangelista Cunha,

até o vértice 20, de coordenadas N 8.304.655,149m e E 617.775,940m; deste, segue

com azimute de 295°35'27" e distância de 124,01m, c onfrontando neste trecho com

Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 21, de coordenadas N 8.304.708,714m e E

617.664,095m; deste, segue com azimute de 301°55'09 " e distância de 176,51m,

confrontando neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 22, de

coordenadas N 8.304.802,041m e E 617.514,270m; deste, segue com azimute de

308°35'55" e distância de 358,31m, confrontando nes te trecho com Antônio

Evangelista Cunha, até o vértice 24, de coordenadas N 8.305.025,579m e E

617.234,236m; deste, segue com azimute de 308°21'25 " e distância de 11,50m,

confrontando neste trecho com Antônio Evangelista Cunha, até o vértice 25, de

coordenadas N 8.305.032,714m e E 617.225,220m; deste, segue com azimute de

309°05'34" e distância de 1.997,53m, confrontando n este trecho com Germano

Romão Borges de Queirós, até o vértice 26, de coordenadas N 8.306.292,311m e E

615.674,888m; deste, segue com azimute de 320°41'58 " e distância de 13,35m,

confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós, até o vértice 27,

de coordenadas N 8.306.302,642m e E 615.666,432m; deste, segue com azimute de

334°23'39" e distância de 11,14m, confrontando nest e trecho com Germano Romão

Borges de Queirós, até o vértice 28, de coordenadas N 8.306.312,687m e E

615.661,618m; deste, segue com azimute de 342°59'37 " e distância de 16,73m,

confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós, até o vértice 29,

de coordenadas N 8.306.328,685m e E 615.656,725m; deste, segue com azimute de
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348°53'35" e distância de 16,45m, confrontando nest e trecho com Germano Romão

Borges de Queirós, até o vértice 30, de coordenadas N 8.306.344,827m e E

615.653,556m; deste, segue com azimute de 356°46'13 " e distância de 15,71m,

confrontando neste trecho com Germano Romão Borges de Queirós, até o vértice 31,

de coordenadas N 8.306.360,511m e E 615.652,671m; deste, segue com azimute de

11°40'06" e distância de 10,38m, confrontando neste  trecho com Germano Romão

Borges de Queirós, até o vértice 32, de coordenadas N 8.306.370,675m e E

615.654,770m; deste, segue com azimute de 27°22'20"  e distância de 437,25m, até o

vértice 33, de coordenadas N 8.306.758,967m e E 615.855,803m; deste, segue com

azimute de 77°08'25" e distância de 1.660,27m, conf rontando neste trecho com a

Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 34, de coordenadas N 8.307.128,483m

e E 617.474,435m; deste, segue com azimute de 175°2 3'30" e distância de 845,86m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 35,

de coordenadas N 8.306.285,360m e E 617.542,395m; deste, segue com azimute de

68°32'56" e distância de 2.288,16m, confrontando ne ste trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 36, de coordenadas N 8.307.122,154m e E

619.672,055m; deste, segue com azimute de 155°39'14 " e distância de 1.409,65m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 37,

de coordenadas N 8.305.837,861m e E 620.253,179m; deste, segue com azimute de

90°00'00" e distância de 0,01m, confrontando neste trecho com a Reserva Biológica

da Serra Azul, até o vértice 38, de coordenadas N 8.305.837,861m e E

620.253,188m; deste, segue com azimute de 194°49'37 " e distância de 670,68m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 39,

de coordenadas N 8.305.189,516m e E 620.081,560m; deste, segue com azimute de

175°04'34" e distância de 359,26m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 40, de coordenadas N 8.304.831,579m e E

620.112,396m; deste, segue com azimute de 174°04'49 " e distância de 975,23m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 41,

de coordenadas N 8.303.861,550m e E 620.212,975m; deste, segue com azimute de

133°22'41" e distância de 129,15m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 42, de coordenadas N 8.303.772,847m e E
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620.306,848m; deste, segue com azimute de 355°59'09 " e distância de 0,06m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 43,

de coordenadas N 8.303.772,904m e E 620.306,844m; deste, segue com azimute de

44°37'55" e distância de 153,68m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 44, de coordenadas N 8.303.882,269m e E

620.414,813m; deste, segue com azimute de 20°10'16"  e distância de 140,52m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 45,

de coordenadas N 8.304.014,166m e E 620.463,266m; deste, segue com azimute de

19°32'45" e distância de 594,55m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 46, de coordenadas N 8.304.574,458m e E

620.662,181m; deste, segue com azimute de 37°57'47"  e distância de 320,25m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 47,

de coordenadas N 8.304.826,947m e E 620.859,185m; deste, segue com azimute de

18°00'03" e distância de 254,00m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 48, de coordenadas N 8.305.068,517m e E

620.937,680m; deste, segue com azimute de 335°35'45 " e distância de 121,89m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 49,

de coordenadas N 8.305.179,516m e E 620.887,319m; deste, segue com azimute de

353°14'41" e distância de 376,72m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 50, de coordenadas N 8.305.553,623m e E

620.843,006m; deste, segue com azimute de 341°57'38 " e distância de 270,97m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 51,

de coordenadas N 8.305.811,272m e E 620.759,094m; deste, segue com azimute de

35°33'49" e distância de 154,37m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 52, de coordenadas N 8.305.936,845m e E

620.848,875m; deste, segue com azimute de 56°29'13"  e distância de 46,87m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 53,

de coordenadas N 8.305.962,723m e E 620.887,953m; deste, segue com azimute de

18°58'33" e distância de 77,41m, confrontando neste  trecho com a Reserva Biológica

da Serra Azul, até o vértice 54, de coordenadas N 8.306.035,925m e E

620.913,124m; deste, segue com azimute de 95°11'02"  e distância de 30,00m,
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confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 55,

de coordenadas N 8.306.033,214m e E 620.943,006m; deste, segue com azimute de

354°14'43" e distância de 29,41m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 56, de coordenadas N 8.306.062,476m e E

620.940,057m; deste, segue com azimute de 346°22'42 " e distância de 63,31m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 57,

de coordenadas N 8.306.124,005m e E 620.925,147m; deste, segue com azimute de

340°46'06" e distância de 60,49m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 58, de coordenadas N 8.306.181,120m e E

620.905,222m; deste, segue com azimute de 326°30'13 " e distância de 103,77m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 59,

de coordenadas N 8.306.267,654m e E 620.847,954m; deste, segue com azimute de

347°58'22" e distância de 79,83m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 60, de coordenadas N 8.306.345,729m e E

620.831,320m; deste, segue com azimute de 6°14'24" e distância de 197,07m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 61,

de coordenadas N 8.306.541,635m e E 620.852,741m; deste, segue com azimute de

14°08'04" e distância de 129,55m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 62, de coordenadas N 8.306.667,259m e E

620.884,376m; deste, segue com azimute de 359°03'22 " e distância de 136,84m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 63,

de coordenadas N 8.306.804,079m e E 620.882,122m; deste, segue com azimute de

352°06'16" e distância de 193,53m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 64, de coordenadas N 8.306.995,774m e E

620.855,537m; deste, segue com azimute de 15°28'30"  e distância de 95,60m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 65,

de coordenadas N 8.307.087,905m e E 620.881,044m; deste, segue com azimute de

83°54'36" e distância de 281,88m, até o vértice 66,  de coordenadas N

8.307.117,810m e E 621.161,331m; deste, segue com azimute de 82°46'33" e

distância de 468,65m, até o vértice 67, de coordenadas N 8.307.176,744m e E

621.626,261m; deste, segue com azimute de 81°22'14"  e distância de 116,82m, até o
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vértice 68, de coordenadas N 8.307.194,272m e E 621.741,758m; deste, segue com

azimute de 81°10'48" e distância de 1.584,78m, até o vértice 1, de coordenadas N

8.307.437,271m e E 623.307,801m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas

as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico

Brasileiro, a partir da RBMC de Brasília (DF), de coordenadas N 8234791,583m e E

191946,783m, e da RBMC de Viçosa, de coordenadas N 7702831,022m e E

721802,195m, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao

Meridiano Central nº -45°00'00" WGr, tendo como “da tum” o SAD-69 (Brasil). Todos

os azimutes e distâncias, a área e o perímetro foram calculados no plano de projeção

UTM.

I.2 – Parte 2, com área de 1.622,7754ha (mil seiscentos e vinte e dois vírgula sete

mil setecentos e cinquenta e quatro hectares) e perímetro de 33.602,86m (trinta e três

mil seiscentos e dois vírgula oitenta e seis metros), localizada no Município de Jaíba

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 69, de coordenadas N

8.314.240,150m e E 609.987,837m, situado no limite com a Reserva Biológica da

Serra Azul; deste, segue com azimute de 137°22'57" e distância de 1.281,96m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 70,

de coordenadas N 8.313.296,767m e E 610.855,857m; deste, segue com azimute de

139°08'54" e distância de 570,43m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 71, de coordenadas N 8.312.865,293m e E

611.228,976m; deste, segue com azimute de 139°18'16 " e distância de 311,50m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 72,

de coordenadas N 8.312.629,119m e E 611.432,086m; deste, segue com azimute de

139°20'33" e distância de 524,12m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 73, de coordenadas N 8.312.231,512m e E

611.773,570m; deste, segue com azimute de 139°28'57 " e distância de 1.091,58m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 74,

de coordenadas N 8.311.401,686m e E 612.482,747m; deste, segue com azimute de

139°39'59" e distância de 1.365,32m, confrontando n este trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 75, de coordenadas N 8.310.360,923m e E

613.366,431m; deste, segue com azimute de 139°53'53 " e distância de 1.100,43m,
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confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 76,

de coordenadas N 8.309.519,207m e E 614.075,269m; deste, segue com azimute de

134°54'26" e distância de 74,29m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 77, de coordenadas N 8.309.466,764m e E

614.127,882m; deste, segue com azimute de 140°41'57 " e distância de 483,94m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 78,

de coordenadas N 8.309.092,275m e E 614.434,407m; deste, segue com azimute de

139°56'25" e distância de 882,71m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 79, de coordenadas N 8.308.416,674m e E

615.002,502m; deste, segue com azimute de 140°18'37 " e distância de 386,30m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 80,

de coordenadas N 8.308.119,414m e E 615.249,202m; deste, segue com azimute de

140°43'10" e distância de 270,93m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 81, de coordenadas N 8.307.909,699m e E

615.420,733m; deste, segue com azimute de 140°14'37 " e distância de 180,35m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 82,

de coordenadas N 8.307.771,053m e E 615.536,070m; deste, segue com azimute de

140°30'41" e distância de 311,42m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 83, de coordenadas N 8.307.530,717m e E

615.734,108m; deste, segue com azimute de 145°27'27 " e distância de 203,56m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 84,

de coordenadas N 8.307.363,045m e E 615.849,529m; deste, segue com azimute de

157°36'09" e distância de 81,52m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 85, de coordenadas N 8.307.287,674m e E

615.880,591m; deste, segue com azimute de 164°20'56 " e distância de 64,96m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 86,

de coordenadas N 8.307.225,122m e E 615.898,116m; deste, segue com azimute de

170°11'15" e distância de 58,71m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 87, de coordenadas N 8.307.167,269m e E

615.908,122m; deste, segue com azimute de 176°11'16 " e distância de 60,81m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 88,
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de coordenadas N 8.307.106,596m e E 615.912,165m; deste, segue com azimute de

179°50'30" e distância de 60,09m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 89, de coordenadas N 8.307.046,508m e E

615.912,331m; deste, segue com azimute de 183°57'25 " e distância de 22,46m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 90,

de coordenadas N 8.307.024,100m e E 615.910,781m; deste, segue com azimute de

188°33'44" e distância de 102,09m, confrontando nes te trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 91, de coordenadas N 8.306.923,146m e E

615.895,581m; deste, segue com azimute de 198°08'45 " e distância de 109,11m,

confrontando neste trecho com a Reserva Biológica da Serra Azul, até o vértice 92,

de coordenadas N 8.306.819,462m e E 615.861,600m; deste, segue com azimute de

205°12'46" e distância de 73,47m, confrontando nest e trecho com a Reserva

Biológica da Serra Azul, até o vértice 93, de coordenadas N 8.306.752,987m e E

615.830,301m; deste, segue com azimute de 256°49'10 " e distância de 487,22m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 94, de coordenadas

N 8.306.641,889m e E 615.355,912m; deste, segue com azimute de 257°11'13" e

distância de 12,66m, confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o

vértice 95, de coordenadas N 8.306.639,082m e E 615.343,570m; deste, segue com

azimute de 290°38'01" e distância de 72,10m, confro ntando neste trecho com José

Emod Wolinsk, até o vértice 96, de coordenadas N 8.306.664,491m e E

615.276,091m; deste, segue com azimute de 13°32'27"  e distância de 57,74m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 97, de coordenadas

N 8.306.720,630m e E 615.289,611m; deste, segue com azimute de 335°32'53" e

distância de 25,95m, confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o

vértice 98, de coordenadas N 8.306.744,256m e E 615.278,868m; deste, segue com

azimute de 24°19'43" e distância de 60,40m, confron tando neste trecho com José

Emod Wolinsk, até o vértice 99, de coordenadas N 8.306.799,295m e E

615.303,752m; deste, segue com azimute de 324°13'07 " e distância de 30,92m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 100, de

coordenadas N 8.306.824,378m e E 615.285,674m; deste, segue com azimute de

356°28'21" e distância de 44,94m, confrontando nest e trecho com José Emod
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Wolinsk, até o vértice 101, de coordenadas N 8.306.869,232m e E 615.282,909m;

deste, segue com azimute de 321°59'39" e distância de 29,10m, confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 102, de coordenadas N 8.306.892,165m

e E 615.264,988m; deste, segue com azimute de 11°04 '52" e distância de 31,56m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 103, de

coordenadas N 8.306.923,138m e E 615.271,054m; deste, segue com azimute de

48°23'00" e distância de 58,67m, confrontando neste  trecho com José Emod Wolinsk,

até o vértice 104, de coordenadas N 8.306.962,105m e E 615.314,918m; deste,

segue com azimute de 317°59'11" e distância de 50,1 1m, confrontando neste trecho

com José Emod Wolinsk, até o vértice 105, de coordenadas N 8.306.999,334m e E

615.281,381m; deste, segue com azimute de 247°58'11 " e distância de 27,95m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 106, de

coordenadas N 8.306.988,851m e E 615.255,474m; deste, segue com azimute de

155°12'57" e distância de 36,79m, confrontando nest e trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 107, de coordenadas N 8.306.955,446m e E 615.270,898m;

deste, segue com azimute de 255°06'27" e distância de 50,64m, confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 108, de coordenadas N 8.306.942,431m

e E 615.221,958m; deste, segue com azimute de 269°3 2'46" e distância de 72,07m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 109, de

coordenadas N 8.306.941,860m e E 615.149,889m; deste, segue com azimute de

354°55'52" e distância de 44,89m, confrontando nest e trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 110, de coordenadas N 8.306.986,572m e E 615.145,923m;

deste, segue com azimute de 259°05'38" e distância de 46,92m, confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 111, de coordenadas N 8.306.977,695m

e E 615.099,852m; deste, segue com azimute de 55°14 '50" e distância de 70,30m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 112, de

coordenadas N 8.307.017,770m e E 615.157,614m; deste, segue com azimute de

36°45'11" e distância de 102,79m, confrontando nest e trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 113, de coordenadas N 8.307.100,129m e E 615.219,121m;

deste, segue com azimute de 319°10'25" e distância de 23,03m, confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 114, de coordenadas N 8.307.117,553m



____________________________________________________________________________
1526

e E 615.204,067m; deste, segue com azimute de 268°4 9'08" e distância de 18,10m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 115, de

coordenadas N 8.307.117,180m e E 615.185,975m; deste, segue com azimute de

241°06'58" e distância de 109,74m, confrontando nes te trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 116, de coordenadas N 8.307.064,172m e E 615.089,887m;

deste, segue com azimute de 276°49'06" e distância de 55,72m, confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 117, de coordenadas N 8.307.070,787m

e E 615.034,563m; deste, segue com azimute de 312°0 0'50" e distância de 10,57m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 118, de

coordenadas N 8.307.077,864m e E 615.026,707m; deste, segue com azimute de

44°54'15" e distância de 88,40m, confrontando neste  trecho com José Emod Wolinsk,

até o vértice 119, de coordenadas N 8.307.140,474m e E 615.089,108m; deste,

segue com azimute de 322°34'39" e distância de 64,5 8m, confrontando neste trecho

com José Emod Wolinsk, até o vértice 120, de coordenadas N 8.307.191,760m e E

615.049,865m; deste, segue com azimute de 9°56'29" e distância de 48,99m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 121, de

coordenadas N 8.307.240,011m e E 615.058,322m; deste, segue com azimute de

318°23'56" e distância de 45,79m, confrontando nest e trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 122, de coordenadas N 8.307.274,249m e E 615.027,923m;

deste, segue com azimute de 239°45'25" e distância de 147,88m, confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 123, de coordenadas N 8.307.199,768m

e E 614.900,173m; deste, segue com azimute de 277°4 3'35" e distância de 59,81m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 124, de

coordenadas N 8.307.207,809m e E 614.840,905m; deste, segue com azimute de

23°09'48" e distância de 83,38m, confrontando neste  trecho com José Emod Wolinsk,

até o vértice 125, de coordenadas N 8.307.284,463m e E 614.873,701m; deste,

segue com azimute de 318°11'57" e distância de 12,9 1m, confrontando neste trecho

com José Emod Wolinsk, até o vértice 126, de coordenadas N 8.307.294,088m e E

614.865,095m; deste, segue com azimute de 231°39'41 " e distância de 136,86m,

confrontando neste trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 127, de

coordenadas N 8.307.209,195m e E 614.757,751m; deste, segue com azimute de
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318°59'45" e distância de 47,23m, confrontando nest e trecho com José Emod

Wolinsk, até o vértice 128, de coordenadas N 8.307.244,834m e E 614.726,766m;

deste, segue com azimute de 300°19'00" e distância de 69,98m, confrontando neste

trecho com José Emod Wolinsk, até o vértice 129, de coordenadas N 8.307.280,157m

e E 614.666,358m; deste, segue com azimute de 239°1 5'50" e distância de 37,48m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

130, de coordenadas N 8.307.261,004m e E 614.634,147m; deste, segue com

azimute de 344°33'25" e distância de 83,04m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 131, de coordenadas N

8.307.341,049m e E 614.612,034m; deste, segue com azimute de 46°45'55" e

distância de 67,47m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 132, de coordenadas N 8.307.387,262m e E

614.661,186m; deste, segue com azimute de 295°57'51 " e distância de 58,77m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

133, de coordenadas N 8.307.412,991m e E 614.608,350m; deste, segue com

azimute de 229°35'21" e distância de 77,88m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 134, de coordenadas N

8.307.362,507m e E 614.549,054m; deste, segue com azimute de 287°45'19" e

distância de 37,27m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 135, de coordenadas N 8.307.373,874m e E

614.513,555m; deste, segue com azimute de 225°57'38 " e distância de 56,26m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

136, de coordenadas N 8.307.334,764m e E 614.473,111m; deste, segue com

azimute de 156°58'27" e distância de 85,01m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 137, de coordenadas N

8.307.256,523m e E 614.506,364m; deste, segue com azimute de 271°51'57" e

distância de 62,75m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 138, de coordenadas N 8.307.258,566m e E

614.443,652m; deste, segue com azimute de 307°42'48 " e distância de 38,61m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

139, de coordenadas N 8.307.282,186m e E 614.413,106m; deste, segue com
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azimute de 222°47'12" e distância de 63,17m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 140, de coordenadas N

8.307.235,827m e E 614.370,197m; deste, segue com azimute de 299°35'22" e

distância de 45,61m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 141, de coordenadas N 8.307.258,348m e E

614.330,536m; deste, segue com azimute de 187°12'31 " e distância de 32,69m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

142, de coordenadas N 8.307.225,916m e E 614.326,434m; deste, segue com

azimute de 326°53'12" e distância de 48,06m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 143, de coordenadas N

8.307.266,169m e E 614.300,180m; deste, segue com azimute de 47°52'53" e

distância de 41,17m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 144, de coordenadas N 8.307.293,781m e E

614.330,719m; deste, segue com azimute de 317°52'01 " e distância de 120,47m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

145, de coordenadas N 8.307.383,120m e E 614.249,901m; deste, segue com

azimute de 10°31'44" e distância de 86,98m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 146, de coordenadas N

8.307.468,636m e E 614.265,795m; deste, segue com azimute de 223°19'31" e

distância de 91,70m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 147, de coordenadas N 8.307.401,930m e E

614.202,879m; deste, segue com azimute de 142°33'55 " e distância de 55,73m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

148, de coordenadas N 8.307.357,675m e E 614.236,757m; deste, segue com

azimute de 216°06'13" e distância de 49,89m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 149, de coordenadas N

8.307.317,367m e E 614.207,360m; deste, segue com azimute de 331°48'29" e

distância de 90,37m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 150, de coordenadas N 8.307.397,018m e E

614.164,666m; deste, segue com azimute de 304°53'51 " e distância de 63,95m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice
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151, de coordenadas N 8.307.433,605m e E 614.112,215m; deste, segue com

azimute de 234°04'11" e distância de 44,38m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 152, de coordenadas N

8.307.407,562m e E 614.076,278m; deste, segue com azimute de 358°24'15" e

distância de 79,82m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 153, de coordenadas N 8.307.487,349m e E

614.074,055m; deste, segue com azimute de 208°36'34 " e distância de 50,29m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

154, de coordenadas N 8.307.443,195m e E 614.049,972m; deste, segue com

azimute de 240°39'28" e distância de 66,78m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 155, de coordenadas N

8.307.410,472m e E 613.991,761m; deste, segue com azimute de 338°16'14" e

distância de 85,21m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 156, de coordenadas N 8.307.489,628m e E

613.960,214m; deste, segue com azimute de 203°40'09 " e distância de 111,61m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

157, de coordenadas N 8.307.387,407m e E 613.915,408m; deste, segue com

azimute de 349°39'40" e distância de 101,89m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 158, de coordenadas N

8.307.487,646m e E 613.897,121m; deste, segue com azimute de 68°05'16" e

distância de 48,28m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 159, de coordenadas N 8.307.505,665m e E

613.941,917m; deste, segue com azimute de 39°32'14"  e distância de 90,07m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

160, de coordenadas N 8.307.575,127m e E 613.999,253m; deste, segue com

azimute de 305°59'52" e distância de 62,17m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 161, de coordenadas N

8.307.611,669m e E 613.948,953m; deste, segue com azimute de 235°21'16" e

distância de 81,12m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 162, de coordenadas N 8.307.565,551m e E

613.882,215m; deste, segue com azimute de 304°08'35 " e distância de 96,73m,
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confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

163, de coordenadas N 8.307.619,840m e E 613.802,160m; deste, segue com

azimute de 39°28'16" e distância de 77,58m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 164, de coordenadas N

8.307.679,729m e E 613.851,478m; deste, segue com azimute de 276°34'10" e

distância de 45,24m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 165, de coordenadas N 8.307.684,905m e E

613.806,534m; deste, segue com azimute de 235°43'21 " e distância de 54,63m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

166, de coordenadas N 8.307.654,135m e E 613.761,389m; deste, segue com

azimute de 308°20'45" e distância de 47,24m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 167, de coordenadas N

8.307.683,441m e E 613.724,342m; deste, segue com azimute de 19°58'37" e

distância de 131,58m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 168, de coordenadas N 8.307.807,100m e E

613.769,294m; deste, segue com azimute de 236°53'56 " e distância de 91,91m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

169, de coordenadas N 8.307.756,905m e E 613.692,298m; deste, segue com

azimute de 161°53'30" e distância de 71,03m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 170, de coordenadas N

8.307.689,390m e E 613.714,376m; deste, segue com azimute de 250°41'26" e

distância de 78,11m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 171, de coordenadas N 8.307.663,562m e E

613.640,662m; deste, segue com azimute de 358°29'48 " e distância de 126,16m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

172, de coordenadas N 8.307.789,675m e E 613.637,352m; deste, segue com

azimute de 204°32'50" e distância de 116,49m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 173, de coordenadas N

8.307.683,713m e E 613.588,957m; deste, segue com azimute de 236°21'31" e

distância de 102,21m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 174, de coordenadas N 8.307.627,090m e E
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613.503,866m; deste, segue com azimute de 353°49'40 " e distância de 59,12m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

175, de coordenadas N 8.307.685,864m e E 613.497,510m; deste, segue com

azimute de 34°58'19" e distância de 129,74m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 176, de coordenadas N

8.307.792,176m e E 613.571,873m; deste, segue com azimute de 231°52'05" e

distância de 85,62m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 177, de coordenadas N 8.307.739,310m e E

613.504,528m; deste, segue com azimute de 334°46'07 " e distância de 109,51m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

178, de coordenadas N 8.307.838,373m e E 613.457,846m; deste, segue com

azimute de 15°20'14" e distância de 84,12m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 179, de coordenadas N

8.307.919,495m e E 613.480,095m; deste, segue com azimute de 123°13'33" e

distância de 93,68m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 180, de coordenadas N 8.307.868,165m e E

613.558,458m; deste, segue com azimute de 72°13'06"  e distância de 71,47m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

181, de coordenadas N 8.307.889,990m e E 613.626,510m; deste, segue com

azimute de 291°42'32" e distância de 103,99m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 182, de coordenadas N

8.307.928,453m e E 613.529,900m; deste, segue com azimute de 321°22'01" e

distância de 106,27m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 183, de coordenadas N 8.308.011,466m e E

613.463,553m; deste, segue com azimute de 207°34'18 " e distância de 65,50m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

184, de coordenadas N 8.307.953,407m e E 613.433,237m; deste, segue com

azimute de 284°56'35" e distância de 46,08m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 185, de coordenadas N

8.307.965,290m e E 613.388,712m; deste, segue com azimute de 346°29'32" e

distância de 74,87m, confrontando neste trecho com Jen Administração e
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Participações Ltda., até o vértice 186, de coordenadas N 8.308.038,085m e E

613.371,225m; deste, segue com azimute de 82°46'39"  e distância de 108,59m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

187, de coordenadas N 8.308.051,738m e E 613.478,958m; deste, segue com

azimute de 316°46'23" e distância de 104,74m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 188, de coordenadas N

8.308.128,059m e E 613.407,220m; deste, segue com azimute de 259°57'03" e

distância de 22,70m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 189, de coordenadas N 8.308.124,098m e E

613.384,868m; deste, segue com azimute de 282°38'23 " e distância de 89,59m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

190, de coordenadas N 8.308.143,701m e E 613.297,454m; deste, segue com

azimute de 37°21'13" e distância de 115,17m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 191, de coordenadas N

8.308.235,251m e E 613.367,332m; deste, segue com azimute de 253°04'18" e

distância de 101,36m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 192, de coordenadas N 8.308.205,738m e E

613.270,365m; deste, segue com azimute de 357°58'07 " e distância de 69,23m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

193, de coordenadas N 8.308.274,929m e E 613.267,911m; deste, segue com

azimute de 55°16'10" e distância de 103,03m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 194, de coordenadas N

8.308.333,629m e E 613.352,588m; deste, segue com azimute de 303°50'41" e

distância de 85,86m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 195, de coordenadas N 8.308.381,451m e E

613.281,273m; deste, segue com azimute de 28°04'32"  e distância de 117,92m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

196, de coordenadas N 8.308.485,492m e E 613.336,769m; deste, segue com

azimute de 242°42'44" e distância de 82,73m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 197, de coordenadas N

8.308.447,564m e E 613.263,246m; deste, segue com azimute de 339°30'19" e
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distância de 83,95m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 198, de coordenadas N 8.308.526,196m e E

613.233,855m; deste, segue com azimute de 68°15'24"  e distância de 60,79m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

199, de coordenadas N 8.308.548,716m e E 613.290,321m; deste, segue com

azimute de 311°10'42" e distância de 52,87m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 200, de coordenadas N

8.308.583,523m e E 613.250,531m; deste, segue com azimute de 347°52'56" e

distância de 51,41m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 201, de coordenadas N 8.308.633,787m e E

613.239,739m; deste, segue com azimute de 233°02'22 " e distância de 65,13m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

202, de coordenadas N 8.308.594,628m e E 613.187,699m; deste, segue com

azimute de 345°51'17" e distância de 49,93m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 203, de coordenadas N

8.308.643,044m e E 613.175,497m; deste, segue com azimute de 280°59'50" e

distância de 124,88m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 204, de coordenadas N 8.308.666,867m e E

613.052,907m; deste, segue com azimute de 49°49'45"  e distância de 60,85m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

205, de coordenadas N 8.308.706,121m e E 613.099,406m; deste, segue com

azimute de 265°38'32" e distância de 80,35m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 206, de coordenadas N

8.308.700,016m e E 613.019,293m; deste, segue com azimute de 243°31'00" e

distância de 61,54m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 207, de coordenadas N 8.308.672,571m e E

612.964,207m; deste, segue com azimute de 314°08'20 " e distância de 62,71m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

208, de coordenadas N 8.308.716,243m e E 612.919,202m; deste, segue com

azimute de 246°53'54" e distância de 67,62m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 209, de coordenadas N
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8.308.689,710m e E 612.857,001m; deste, segue com azimute de 342°42'08" e

distância de 81,67m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 210, de coordenadas N 8.308.767,685m e E

612.832,718m; deste, segue com azimute de 106°06'52 " e distância de 45,87m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

211, de coordenadas N 8.308.754,954m e E 612.876,784m; deste, segue com

azimute de 44°57'55" e distância de 109,83m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 212, de coordenadas N

8.308.832,661m e E 612.954,397m; deste, segue com azimute de 297°31'43" e

distância de 58,78m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 213, de coordenadas N 8.308.859,828m e E

612.902,273m; deste, segue com azimute de 44°07'30"  e distância de 83,03m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

214, de coordenadas N 8.308.919,432m e E 612.960,084m; deste, segue com

azimute de 338°07'43" e distância de 105,94m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 215, de coordenadas N

8.309.017,749m e E 612.920,618m; deste, segue com azimute de 269°59'17" e

distância de 81,00m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 216, de coordenadas N 8.309.017,732m e E

612.839,619m; deste, segue com azimute de 188°56'02 " e distância de 42,96m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

217, de coordenadas N 8.308.975,296m e E 612.832,948m; deste, segue com

azimute de 107°59'04" e distância de 65,75m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 218, de coordenadas N

8.308.954,995m e E 612.895,486m; deste, segue com azimute de 219°06'51" e

distância de 54,28m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 219, de coordenadas N 8.308.912,879m e E

612.861,242m; deste, segue com azimute de 324°04'27 " e distância de 50,91m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

220, de coordenadas N 8.308.954,101m e E 612.831,374m; deste, segue com

azimute de 240°52'13" e distância de 44,38m, confro ntando neste trecho com Jen
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Administração e Participações Ltda., até o vértice 221, de coordenadas N

8.308.932,499m e E 612.792,610m; deste, segue com azimute de 0°05'18" e

distância de 49,93m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 222, de coordenadas N 8.308.982,432m e E

612.792,687m; deste, segue com azimute de 300°23'24 " e distância de 49,21m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

223, de coordenadas N 8.309.007,325m e E 612.750,241m; deste, segue com

azimute de 223°27'41" e distância de 69,94m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 224, de coordenadas N

8.308.956,560m e E 612.702,132m; deste, segue com azimute de 8°10'38" e

distância de 69,84m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 225, de coordenadas N 8.309.025,692m e E

612.712,066m; deste, segue com azimute de 278°35'03 " e distância de 60,67m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

226, de coordenadas N 8.309.034,748m e E 612.652,074m; deste, segue com

azimute de 340°09'52" e distância de 157,02m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 227, de coordenadas N

8.309.182,449m e E 612.598,795m; deste, segue com azimute de 195°15'59" e

distância de 35,65m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 228, de coordenadas N 8.309.148,060m e E

612.589,409m; deste, segue com azimute de 253°42'44 " e distância de 89,76m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

229, de coordenadas N 8.309.122,886m e E 612.503,253m; deste, segue com

azimute de 37°10'56" e distância de 88,54m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 230, de coordenadas N

8.309.193,428m e E 612.556,763m; deste, segue com azimute de 278°20'39" e

distância de 109,50m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 231, de coordenadas N 8.309.209,319m e E

612.448,418m; deste, segue com azimute de 156°33'01 " e distância de 97,41m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

232, de coordenadas N 8.309.119,951m e E 612.487,183m; deste, segue com
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azimute de 295°52'11" e distância de 119,41m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 233, de coordenadas N

8.309.172,055m e E 612.379,735m; deste, segue com azimute de 227°13'33" e

distância de 62,70m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 234, de coordenadas N 8.309.129,472m e E

612.333,708m; deste, segue com azimute de 318°23'23 " e distância de 59,77m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

235, de coordenadas N 8.309.174,163m e E 612.294,015m; deste, segue com

azimute de 179°33'07" e distância de 115,37m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 236, de coordenadas N

8.309.058,798m e E 612.294,917m; deste, segue com azimute de 266°54'42" e

distância de 65,97m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 237, de coordenadas N 8.309.055,244m e E

612.229,046m; deste, segue com azimute de 331°48'56 " e distância de 76,15m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

238, de coordenadas N 8.309.122,362m e E 612.193,081m; deste, segue com

azimute de 283°16'17" e distância de 124,79m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 239, de coordenadas N

8.309.151,009m e E 612.071,625m; deste, segue com azimute de 8°57'30" e

distância de 29,76m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 240, de coordenadas N 8.309.180,405m e E

612.076,259m; deste, segue com azimute de 281°57'13 " e distância de 11,99m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

241, de coordenadas N 8.309.182,889m e E 612.064,526m; deste, segue com

azimute de 303°03'30" e distância de 40,55m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 242, de coordenadas N

8.309.205,011m e E 612.030,537m; deste, segue com azimute de 41°27'43" e

distância de 151,58m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 243, de coordenadas N 8.309.318,607m e E

612.130,904m; deste, segue com azimute de 295°21'04 " e distância de 92,12m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice
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244, de coordenadas N 8.309.358,049m e E 612.047,656m; deste, segue com

azimute de 355°13'18" e distância de 57,12m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 245, de coordenadas N

8.309.414,970m e E 612.042,898m; deste, segue com azimute de 280°36'57" e

distância de 42,76m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 246, de coordenadas N 8.309.422,848m e E

612.000,866m; deste, segue com azimute de 200°18'13 " e distância de 90,09m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

247, de coordenadas N 8.309.338,355m e E 611.969,605m; deste, segue com

azimute de 298°46'17" e distância de 117,11m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 248, de coordenadas N

8.309.394,720m e E 611.866,956m; deste, segue com azimute de 181°13'14" e

distância de 95,12m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 249, de coordenadas N 8.309.299,622m e E

611.864,930m; deste, segue com azimute de 237°49'01 " e distância de 96,88m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

250, de coordenadas N 8.309.248,020m e E 611.782,934m; deste, segue com

azimute de 270°59'10" e distância de 139,73m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 251, de coordenadas N

8.309.250,425m e E 611.643,225m; deste, segue com azimute de 348°28'46" e

distância de 110,06m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 252, de coordenadas N 8.309.358,268m e E

611.621,244m; deste, segue com azimute de 283°47'40 " e distância de 104,84m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

253, de coordenadas N 8.309.383,265m e E 611.519,431m; deste, segue com

azimute de 5°28'51" e distância de 127,30m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 254, de coordenadas N

8.309.509,987m e E 611.531,590m; deste, segue com azimute de 14°17'36" e

distância de 125,45m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 255, de coordenadas N 8.309.631,550m e E

611.562,561m; deste, segue com azimute de 320°26'43 " e distância de 105,51m,
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confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

256, de coordenadas N 8.309.712,903m e E 611.495,368m; deste, segue com

azimute de 328°53'45" e distância de 202,44m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 257, de coordenadas N

8.309.886,234m e E 611.390,791m; deste, segue com azimute de 249°39'55" e

distância de 67,96m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 258, de coordenadas N 8.309.862,617m e E

611.327,065m; deste, segue com azimute de 279°13'29 " e distância de 4,92m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

259, de coordenadas N 8.309.863,405m e E 611.322,213m; deste, segue com

azimute de 323°26'33" e distância de 54,41m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 260, de coordenadas N

8.309.907,114m e E 611.289,802m; deste, segue com azimute de 353°21'44" e

distância de 35,61m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 261, de coordenadas N 8.309.942,483m e E

611.285,686m; deste, segue com azimute de 286°03'48 " e distância de 94,07m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

262, de coordenadas N 8.309.968,511m e E 611.195,292m; deste, segue com

azimute de 285°04'52" e distância de 29,62m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 263, de coordenadas N

8.309.976,217m e E 611.166,695m; deste, segue com azimute de 269°05'34" e

distância de 89,44m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 264, de coordenadas N 8.309.974,801m e E

611.077,267m; deste, segue com azimute de 10°02'17"  e distância de 64,84m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

265, de coordenadas N 8.310.038,644m e E 611.088,568m; deste, segue com

azimute de 333°33'16" e distância de 25,27m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 266, de coordenadas N

8.310.061,274m e E 611.077,312m; deste, segue com azimute de 277°52'20" e

distância de 173,25m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 267, de coordenadas N 8.310.085,003m e E
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610.905,697m; deste, segue com azimute de 219°48'03 " e distância de 95,63m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

268, de coordenadas N 8.310.011,530m e E 610.844,480m; deste, segue com

azimute de 290°02'35" e distância de 86,39m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 269, de coordenadas N

8.310.041,138m e E 610.763,322m; deste, segue com azimute de 56°21'28" e

distância de 44,81m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 270, de coordenadas N 8.310.065,961m e E

610.800,624m; deste, segue com azimute de 0°01'53" e distância de 41,83m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

271, de coordenadas N 8.310.107,792m e E 610.800,647m; deste, segue com

azimute de 320°49'21" e distância de 43,83m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 272, de coordenadas N

8.310.141,767m e E 610.772,960m; deste, segue com azimute de 280°05'51" e

distância de 103,89m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 273, de coordenadas N 8.310.159,982m e E

610.670,677m; deste, segue com azimute de 318°44'27 " e distância de 13,31m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

274, de coordenadas N 8.310.169,987m e E 610.661,900m; deste, segue com

azimute de 22°35'45" e distância de 61,47m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 275, de coordenadas N

8.310.226,737m e E 610.685,518m; deste, segue com azimute de 4°29'32" e

distância de 115,41m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 276, de coordenadas N 8.310.341,790m e E

610.694,557m; deste, segue com azimute de 107°33'38 " e distância de 59,65m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

277, de coordenadas N 8.310.323,793m e E 610.751,427m; deste, segue com

azimute de 130°24'14" e distância de 49,55m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 278, de coordenadas N

8.310.291,677m e E 610.789,158m; deste, segue com azimute de 11°58'22" e

distância de 56,68m, confrontando neste trecho com Jen Administração e
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Participações Ltda., até o vértice 279, de coordenadas N 8.310.347,124m e E

610.800,916m; deste, segue com azimute de 334°23'30 " e distância de 50,84m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

280, de coordenadas N 8.310.392,970m e E 610.778,942m; deste, segue com

azimute de 283°01'34" e distância de 36,63m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 281, de coordenadas N

8.310.401,227m e E 610.743,251m; deste, segue com azimute de 231°31'16" e

distância de 24,82m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 282, de coordenadas N 8.310.385,781m e E

610.723,818m; deste, segue com azimute de 276°53'02 " e distância de 33,14m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

283, de coordenadas N 8.310.389,753m e E 610.690,917m; deste, segue com

azimute de 298°33'47" e distância de 95,90m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 284, de coordenadas N

8.310.435,605m e E 610.606,689m; deste, segue com azimute de 33°12'25" e

distância de 96,12m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 285, de coordenadas N 8.310.516,032m e E

610.659,333m; deste, segue com azimute de 44°42'18"  e distância de 69,36m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

286, de coordenadas N 8.310.565,331m e E 610.708,127m; deste, segue com

azimute de 306°32'51" e distância de 91,31m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 287, de coordenadas N

8.310.619,708m e E 610.634,768m; deste, segue com azimute de 259°39'06" e

distância de 63,88m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 288, de coordenadas N 8.310.608,233m e E

610.571,926m; deste, segue com azimute de 349°49'10 " e distância de 18,94m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

289, de coordenadas N 8.310.626,871m e E 610.568,579m; deste, segue com

azimute de 62°38'28" e distância de 69,07m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 290, de coordenadas N

8.310.658,614m e E 610.629,925m; deste, segue com azimute de 37°36'58" e
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distância de 14,42m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 291, de coordenadas N 8.310.670,037m e E

610.638,727m; deste, segue com azimute de 315°39'02 " e distância de 9,90m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

292, de coordenadas N 8.310.677,119m e E 610.631,804m; deste, segue com

azimute de 279°23'50" e distância de 101,41m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 293, de coordenadas N

8.310.693,677m e E 610.531,756m; deste, segue com azimute de 25°37'47" e

distância de 89,30m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 294, de coordenadas N 8.310.774,195m e E

610.570,385m; deste, segue com azimute de 282°19'29 " e distância de 87,80m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

295, de coordenadas N 8.310.792,935m e E 610.484,613m; deste, segue com

azimute de 242°18'32" e distância de 23,30m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 296, de coordenadas N

8.310.782,107m e E 610.463,981m; deste, segue com azimute de 222°13'50" e

distância de 56,73m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 297, de coordenadas N 8.310.740,105m e E

610.425,855m; deste, segue com azimute de 274°06'57 " e distância de 21,99m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

298, de coordenadas N 8.310.741,683m e E 610.403,925m; deste, segue com

azimute de 6°21'23" e distância de 66,09m, confront ando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 299, de coordenadas N

8.310.807,368m e E 610.411,242m; deste, segue com azimute de 293°26'33" e

distância de 37,40m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 300, de coordenadas N 8.310.822,246m e E

610.376,931m; deste, segue com azimute de 257°54'34 " e distância de 35,37m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

301, de coordenadas N 8.310.814,837m e E 610.342,343m; deste, segue com

azimute de 230°02'47" e distância de 37,69m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 302, de coordenadas N
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8.310.790,636m e E 610.313,454m; deste, segue com azimute de 314°26'59" e

distância de 23,49m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 303, de coordenadas N 8.310.807,085m e E

610.296,686m; deste, segue com azimute de 31°00'51"  e distância de 98,63m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

304, de coordenadas N 8.310.891,618m e E 610.347,507m; deste, segue com

azimute de 258°29'10" e distância de 41,30m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 305, de coordenadas N

8.310.883,375m e E 610.307,042m; deste, segue com azimute de 326°37'29" e

distância de 31,81m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 306, de coordenadas N 8.310.909,937m e E

610.289,544m; deste, segue com azimute de 209°56'01 " e distância de 56,92m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

307, de coordenadas N 8.310.860,606m e E 610.261,139m; deste, segue com

azimute de 295°24'18" e distância de 28,50m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 308, de coordenadas N

8.310.872,832m e E 610.235,397m; deste, segue com azimute de 38°25'10" e

distância de 97,40m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 309, de coordenadas N 8.310.949,146m e E

610.295,925m; deste, segue com azimute de 104°05'32 " e distância de 41,63m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

310, de coordenadas N 8.310.939,009m e E 610.336,305m; deste, segue com

azimute de 357°37'35" e distância de 81,35m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 311, de coordenadas N

8.311.020,290m e E 610.332,936m; deste, segue com azimute de 20°10'14" e

distância de 45,59m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 312, de coordenadas N 8.311.063,086m e E

610.348,657m; deste, segue com azimute de 301°10'20 " e distância de 29,35m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

313, de coordenadas N 8.311.078,279m e E 610.323,543m; deste, segue com

azimute de 291°26'17" e distância de 60,03m, confro ntando neste trecho com Jen
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Administração e Participações Ltda., até o vértice 314, de coordenadas N

8.311.100,221m e E 610.267,663m; deste, segue com azimute de 193°32'05" e

distância de 67,16m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 315, de coordenadas N 8.311.034,929m e E

610.251,946m; deste, segue com azimute de 287°21'14 " e distância de 10,66m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

316, de coordenadas N 8.311.038,109m e E 610.241,770m; deste, segue com

azimute de 316°39'38" e distância de 116,00m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 317, de coordenadas N

8.311.122,478m e E 610.162,155m; deste, segue com azimute de 285°46'43" e

distância de 110,55m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 318, de coordenadas N 8.311.152,539m e E

610.055,771m; deste, segue com azimute de 255°28'06 " e distância de 61,89m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

319, de coordenadas N 8.311.137,011m e E 609.995,865m; deste, segue com

azimute de 42°04'13" e distância de 113,80m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 320, de coordenadas N

8.311.221,491m e E 610.072,119m; deste, segue com azimute de 328°12'51" e

distância de 14,93m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 321, de coordenadas N 8.311.234,183m e E

610.064,254m; deste, segue com azimute de 356°13'41 " e distância de 13,53m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

322, de coordenadas N 8.311.247,683m e E 610.063,364m; deste, segue com

azimute de 34°03'00" e distância de 33,55m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 323, de coordenadas N

8.311.275,482m e E 610.082,150m; deste, segue com azimute de 273°11'25" e

distância de 45,88m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 324, de coordenadas N 8.311.278,035m e E

610.036,346m; deste, segue com azimute de 281°00'07 " e distância de 47,11m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

325, de coordenadas N 8.311.287,026m e E 609.990,100m; deste, segue com
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azimute de 237°47'16" e distância de 57,35m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 326, de coordenadas N

8.311.256,457m e E 609.941,580m; deste, segue com azimute de 331°15'17" e

distância de 70,73m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 327, de coordenadas N 8.311.318,474m e E

609.907,563m; deste, segue com azimute de 76°41'15"  e distância de 84,13m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

328, de coordenadas N 8.311.337,847m e E 609.989,437m; deste, segue com

azimute de 308°40'39" e distância de 149,11m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 329, de coordenadas N

8.311.431,030m e E 609.873,032m; deste, segue com azimute de 197°22'31" e

distância de 77,63m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 330, de coordenadas N 8.311.356,938m e E

609.849,848m; deste, segue com azimute de 330°51'56 " e distância de 63,69m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

331, de coordenadas N 8.311.412,573m e E 609.818,838m; deste, segue com

azimute de 264°42'31" e distância de 49,85m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 332, de coordenadas N

8.311.407,976m e E 609.769,204m; deste, segue com azimute de 287°28'20" e

distância de 49,22m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 333, de coordenadas N 8.311.422,754m e E

609.722,255m; deste, segue com azimute de 274°38'43 " e distância de 45,67m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

334, de coordenadas N 8.311.426,453m e E 609.676,731m; deste, segue com

azimute de 26°18'59" e distância de 122,68m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 335, de coordenadas N

8.311.536,422m e E 609.731,120m; deste, segue com azimute de 272°14'49" e

distância de 65,93m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 336, de coordenadas N 8.311.539,007m e E

609.665,241m; deste, segue com azimute de 253°02'13 " e distância de 39,28m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice
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337, de coordenadas N 8.311.527,548m e E 609.627,674m; deste, segue com

azimute de 300°07'01" e distância de 75,74m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 338, de coordenadas N

8.311.565,554m e E 609.562,155m; deste, segue com azimute de 20°31'06" e

distância de 43,07m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 339, de coordenadas N 8.311.605,891m e E

609.577,251m; deste, segue com azimute de 235°58'52 " e distância de 66,27m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

340, de coordenadas N 8.311.568,818m e E 609.522,327m; deste, segue com

azimute de 242°42'43" e distância de 10,06m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 341, de coordenadas N

8.311.564,204m e E 609.513,383m; deste, segue com azimute de 332°46'30" e

distância de 43,44m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 342, de coordenadas N 8.311.602,833m e E

609.493,509m; deste, segue com azimute de 70°58'44"  e distância de 54,19m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

343, de coordenadas N 8.311.620,494m e E 609.544,739m; deste, segue com

azimute de 337°03'10" e distância de 103,12m, confr ontando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 344, de coordenadas N

8.311.715,452m e E 609.504,535m; deste, segue com azimute de 286°43'08" e

distância de 86,58m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 345, de coordenadas N 8.311.740,360m e E

609.421,612m; deste, segue com azimute de 279°24'43 " e distância de 26,99m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

346, de coordenadas N 8.311.744,774m e E 609.394,984m; deste, segue com

azimute de 305°54'24" e distância de 61,32m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 347, de coordenadas N

8.311.780,738m e E 609.345,314m; deste, segue com azimute de 189°31'20" e

distância de 37,36m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 348, de coordenadas N 8.311.743,890m e E

609.339,133m; deste, segue com azimute de 302°48'01 " e distância de 70,89m,
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confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

349, de coordenadas N 8.311.782,294m e E 609.279,542m; deste, segue com

azimute de 68°47'49" e distância de 41,68m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 350, de coordenadas N

8.311.797,370m e E 609.318,404m; deste, segue com azimute de 346°52'46" e

distância de 24,70m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 351, de coordenadas N 8.311.821,430m e E

609.312,796m; deste, segue com azimute de 302°19'20 " e distância de 38,15m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

352, de coordenadas N 8.311.841,830m e E 609.280,554m; deste, segue com

azimute de 77°38'01" e distância de 52,14m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 353, de coordenadas N

8.311.852,997m e E 609.331,487m; deste, segue com azimute de 332°34'44" e

distância de 32,60m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 354, de coordenadas N 8.311.881,932m e E

609.316,475m; deste, segue com azimute de 238°29'49 " e distância de 42,56m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

355, de coordenadas N 8.311.859,692m e E 609.280,187m; deste, segue com

azimute de 248°06'25" e distância de 66,08m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 356, de coordenadas N

8.311.835,051m e E 609.218,869m; deste, segue com azimute de 4°40'33" e

distância de 99,54m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 357, de coordenadas N 8.311.934,255m e E

609.226,983m; deste, segue com azimute de 340°12'37 " e distância de 86,28m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

358, de coordenadas N 8.312.015,443m e E 609.197,770m; deste, segue com

azimute de 274°40'22" e distância de 41,26m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 359, de coordenadas N

8.312.018,804m e E 609.156,649m; deste, segue com azimute de 219°14'23" e

distância de 32,92m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 360, de coordenadas N 8.311.993,305m e E
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609.135,823m; deste, segue com azimute de 281°35'47 " e distância de 18,37m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

361, de coordenadas N 8.311.996,997m e E 609.117,831m; deste, segue com

azimute de 194°12'52" e distância de 42,42m, confro ntando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 362, de coordenadas N

8.311.955,877m e E 609.107,415m; deste, segue com azimute de 243°57'42" e

distância de 26,46m, confrontando neste trecho com Jen Administração e

Participações Ltda., até o vértice 363, de coordenadas N 8.311.944,262m e E

609.083,641m; deste, segue com azimute de 274°50'20 " e distância de 40,46m,

confrontando neste trecho com Jen Administração e Participações Ltda., até o vértice

364, de coordenadas N 8.311.947,675m e E 609.043,325m; deste, segue com

azimute de 14°14'19" e distância de 16,28m, confron tando neste trecho com Jen

Administração e Participações Ltda., até o vértice 365, de coordenadas N

8.311.963,458m e E 609.047,330m; deste, segue com azimute de 291°11'42" e

distância de 29,71m, confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 366, de coordenadas N 8.311.974,199m e E 609.019,631m; deste, segue com

azimute de 218°53'40" e distância de 55,16m, confro ntando neste trecho com Iasmina

Agro-Pastoril S/A, até o vértice 367, de coordenadas N 8.311.931,268m e E

608.984,997m; deste, segue com azimute de 307°40'18 " e distância de 35,82m,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 368, de

coordenadas N 8.311.953,157m e E 608.956,647m; deste, segue com azimute de

22°12'43" e distância de 71,52m, confrontando neste  trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 369, de coordenadas N 8.312.019,367m e E 608.983,683m;

deste, segue com azimute de 88°21'26" e distância d e 30,03m, confrontando neste

trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 370, de coordenadas N

8.312.020,228m e E 609.013,704m; deste, segue com azimute de 345°19'43" e

distância de 51,58m, confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 371, de coordenadas N 8.312.070,127m e E 609.000,640m; deste, segue com

azimute de 241°50'58" e distância de 50,03m, confro ntando neste trecho com Iasmina

Agro-Pastoril S/A, até o vértice 372, de coordenadas N 8.312.046,524m e E

608.956,529m; deste, segue com azimute de 27°35'49"  e distância de 43,55m,
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confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 373, de

coordenadas N 8.312.085,122m e E 608.976,705m; deste, segue com azimute de

250°35'06" e distância de 38,53m, confrontando nest e trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 374, de coordenadas N 8.312.072,314m e E 608.940,365m;

deste, segue com azimute de 9°10'24" e distância de  45,24m, confrontando neste

trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 375, de coordenadas N

8.312.116,980m e E 608.947,578m; deste, segue com azimute de 264°29'16" e

distância de 79,08m, confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 376, de coordenadas N 8.312.109,384m e E 608.868,868m; deste, segue com

azimute de 295°50'00" e distância de 47,49m, confro ntando neste trecho com Iasmina

Agro-Pastoril S/A, até o vértice 377, de coordenadas N 8.312.130,080m e E

608.826,120m; deste, segue com azimute de 27°02'00"  e distância de 85,10m,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 378, de

coordenadas N 8.312.205,885m e E 608.864,800m; deste, segue com azimute de

345°10'05" e distância de 58,88m, confrontando nest e trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 379, de coordenadas N 8.312.262,802m e E 608.849,728m;

deste, segue com azimute de 315°29'44" e distância de 64,60m, confrontando neste

trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 380, de coordenadas N

8.312.308,875m e E 608.804,445m; deste, segue com azimute de 238°41'40" e

distância de 47,06m, confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 381, de coordenadas N 8.312.284,421m e E 608.764,234m; deste, segue com

azimute de 346°06'56" e distância de 73,45m, confro ntando neste trecho com Iasmina

Agro-Pastoril S/A, até o vértice 382, de coordenadas N 8.312.355,727m e E

608.746,608m; deste, segue com azimute de 84°36'07"  e distância de 108,09m,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 383, de

coordenadas N 8.312.365,896m e E 608.854,222m; deste, segue com azimute de

346°15'07" e distância de 107,72m, confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 384, de coordenadas N 8.312.470,529m e E 608.828,622m;

deste, segue com azimute de 304°52'21" e distância de 79,70m, confrontando neste

trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 385, de coordenadas N

8.312.516,095m e E 608.763,238m; deste, segue com azimute de 80°52'02" e
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distância de 33,95m, confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 386, de coordenadas N 8.312.521,484m e E 608.796,760m; deste, segue com

azimute de 351°27'32" e distância de 40,31m, confro ntando neste trecho com Iasmina

Agro-Pastoril S/A, até o vértice 387, de coordenadas N 8.312.561,342m e E

608.790,774m; deste, segue com azimute de 63°51'15"  e distância de 80,02m,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 388, de

coordenadas N 8.312.596,602m e E 608.862,603m; deste, segue com azimute de

318°34'57" e distância de 156,29m, confrontando nes te trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 389, de coordenadas N 8.312.713,805m e E 608.759,211m;

deste, segue com azimute de 213°29'06" e distância de 70,64m, confrontando neste

trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 390, de coordenadas N

8.312.654,888m e E 608.720,237m; deste, segue com azimute de 281°00'53" e

distância de 86,94m, confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o

vértice 391, de coordenadas N 8.312.671,499m e E 608.634,898m; deste, segue com

azimute de 309°25'09" e distância de 124,13m, confr ontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 392, de coordenadas N 8.312.750,321m e E

608.539,004m; deste, segue com azimute de 13°13'30"  e distância de 136,81m,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 393, de

coordenadas N 8.312.883,507m e E 608.570,304m; deste, segue com azimute de

315°11'33" e distância de 81,04m, confrontando nest e trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 394, de coordenadas N 8.312.941,005m e E 608.513,191m;

deste, segue com azimute de 215°13'33" e distância de 80,37m, confrontando neste

trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 395, de coordenadas N

8.312.875,354m e E 608.466,835m; deste, segue com azimute de 328°05'42" e

distância de 235,54m, confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até

o vértice 396, de coordenadas N 8.313.075,310m e E 608.342,349m; deste, segue

com azimute de 293°17'02" e distância de 49,90m, co nfrontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 397, de coordenadas N 8.313.095,036m e E

608.296,510m; deste, segue com azimute de 43°36'01"  e distância de 106,18m,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 398, de

coordenadas N 8.313.171,931m e E 608.369,737m; deste, segue com azimute de



____________________________________________________________________________
1550

319°24'45" e distância de 38,89m, confrontando nest e trecho com Iasmina Agro-

Pastoril S/A, até o vértice 399, de coordenadas N 8.313.201,461m e E 608.344,438m;

deste, segue com azimute de 255°52'06" e distância de 251,97m, confrontando neste

trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 400, de coordenadas N

8.313.139,943m e E 608.100,096m; deste, segue com azimute de 319°15'20" e

distância de 119,29m, confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até

o vértice 401, de coordenadas N 8.313.230,322m e E 608.022,236m; deste, segue

com azimute de 31°58'22" e distância de 280,60m, co nfrontando neste trecho com

Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 331, de coordenadas N 8.313.468,357m e E

608.170,819m; deste, segue com azimute de 66°59'11"  e distância de 1.974,14m,

confrontando neste trecho com Iasmina Agro-Pastoril S/A, até o vértice 69, de

coordenadas N 8.314.240,150m e E 609.987,837m, ponto inicial da descrição deste

perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema

Geodésico Brasileiro, a partir da RBMC de Brasília (DF), de coordenadas N

8234791,583m e E 191946,783m, e da RBMC de Viçosa, de coordenadas N

7702831,022m e E 721802,195m, e encontram-se representadas no Sistema UTM,

referenciadas ao Meridiano Central nº -45°00'00" WG r, tendo como “datum” o SAD-69

(Brasil). Todos os azimutes e distâncias, a área e o perímetro foram calculados no

plano de projeção UTM. Os polígonos acima descritos abrangem uma área de

3.183,6545ha.

ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 200 9)

LIMITES DA RESERVA BIOLÓGICA DA SERRA AZUL

– Área de 3.840,9491ha (três mil oitocentos e quarenta vírgula nove mil

quatrocentos e noventa e um hectares) e perímetro de 40.705,06m (quarenta mil

setecentos e cinco vírgula zero seis metros)

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N

8.315.625,420m e E 610.096,450m, deste, segue com azimute de 122°30'00" e

distância de 1.895,94m, até o vértice 2, de coordenadas N 8.314.606,730m e E

611.695,470m; deste, segue com azimute de 122°37'17 " e distância de 2.212,87m,

até o vértice 3, de coordenadas N 8.313.413,800m e E 613.559,260m; deste, segue
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com azimute de 213°27'04" e distância de 122,98m, a té o vértice 4, de coordenadas

N 8.313.311,190m e E 613.491,470m; deste, segue com azimute de 123°16'57" e

distância de 1.657,74m, até o vértice 5, de coordenadas N 8.312.401,480m e E

614.877,300m; deste, segue com azimute de 123°01'58 " e distância de 794,54m, até

o vértice 6, de coordenadas N 8.311.968,360m e E 615.543,410m; deste, segue com

azimute de 33°42'19" e distância de 1.435,59m, até o vértice 7, de coordenadas N

8.313.162,630m e E 616.340,050m; deste, segue com azimute de 122°01'31" e

distância de 1.319,48m, até o vértice 8, de coordenadas N 8.312.462,920m e E

617.458,720m; deste, segue com azimute de 32°54'49"  e distância de 286,30m, até o

vértice 9, de coordenadas N 8.312.703,270m e E 617.614,290m; deste, segue com

azimute de 187°47'38" e distância de 1.391,06m, até  o vértice 10, de coordenadas N

8.311.325,060m e E 617.425,650m; deste, segue com azimute de 71°09'21" e

distância de 112,91m, até o vértice 11, de coordenadas N 8.311.361,530m e E

617.532,510m; deste, segue com azimute de 94°15'41"  e distância de 235,77m, até o

vértice 12, de coordenadas N 8.311.344,010m e E 617.767,630m; deste, segue com

azimute de 75°10'53" e distância de 75,85m, até o v értice 13, de coordenadas N

8.311.363,410m e E 617.840,960m; deste, segue com azimute de 90°52'18" e

distância de 114,37m, até o vértice 14, de coordenadas N 8.311.361,670m e E

617.955,320m; deste, segue com azimute de 104°38'23 " e distância de 36,84m, até o

vértice 15, de coordenadas N 8.311.352,360m e E 617.990,960m; deste, segue com

azimute de 132°09'37" e distância de 59,80m, até o vértice 16, de coordenadas N

8.311.312,220m e E 618.035,290m; deste, segue com azimute de 156°58'33" e

distância de 60,83m, até o vértice 17, de coordenadas N 8.311.256,240m e E

618.059,080m; deste, segue com azimute de 172°54'21 " e distância de 147,93m, até

o vértice 18, de coordenadas N 8.311.109,440m e E 618.077,350m; deste, segue

com azimute de 158°32'17" e distância de 187,98m, a té o vértice 19, de coordenadas

N 8.310.934,490m e E 618.146,130m; deste, segue com azimute de 155°40'00" e

distância de 129,31m, até o vértice 20, de coordenadas N 8.310.816,670m e E

618.199,410m; deste, segue com azimute de 152°54'54 " e distância de 121,24m, até

o vértice 21, de coordenadas N 8.310.708,730m e E 618.254,610m; deste, segue

com azimute de 145°31'52" e distância de 59,39m, at é o vértice 22, de coordenadas
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N 8.310.659,770m e E 618.288,220m; deste, segue com azimute de 151°41'53" e

distância de 87,78m, até o vértice 23, de coordenadas N 8.310.582,480m e E

618.329,840m; deste, segue com azimute de 137°18'07 " e distância de 53,69m, até o

vértice 24, de coordenadas N 8.310.543,020m e E 618.366,250m; deste, segue com

azimute de 126°26'22" e distância de 48,45m, até o vértice 25, de coordenadas N

8.310.514,240m e E 618.405,230m; deste, segue com azimute de 134°37'58" e

distância de 52,96m, até o vértice 26, de coordenadas N 8.310.477,030m e E

618.442,920m; deste, segue com azimute de 138°09'35 " e distância de 44,90m, até o

vértice 27, de coordenadas N 8.310.443,580m e E 618.472,870m; deste, segue com

azimute de 170°56'06" e distância de 93,17m, até o vértice 29, de coordenadas N

8.310.351,570m e E 618.487,550m; deste, segue com azimute de 136°03'42" e

distância de 45,04m, até o vértice 30, de coordenadas N 8.310.319,140m e E

618.518,800m; deste, segue com azimute de 154°03'57 " e distância de 67,02m, até o

vértice 31, de coordenadas N 8.310.258,870m e E 618.548,110m; deste, segue com

azimute de 124°48'16" e distância de 23,53m, até o vértice 32, de coordenadas N

8.310.245,440m e E 618.567,430m; deste, segue com azimute de 97°19'26" e

distância de 95,08m, até o vértice 33, de coordenadas N 8.310.233,320m e E

618.661,730m; deste, segue com azimute de 143°47'12 " e distância de 124,43m, até

o vértice 34, de coordenadas N 8.310.132,930m e E 618.735,240m; deste, segue

com azimute de 165°28'41" e distância de 36,05m, at é o vértice 35, de coordenadas

N 8.310.098,030m e E 618.744,280m; deste, segue com azimute de 147°37'25" e

distância de 90,72m, até o vértice 36, de coordenadas N 8.310.021,410m e E

618.792,860m; deste, segue com azimute de 151°02'50 " e distância de 141,92m, até

o vértice 37, de coordenadas N 8.309.897,230m e E 618.861,560m; deste, segue

com azimute de 146°44'50" e distância de 118,81m, a té o vértice 38, de coordenadas

N 8.309.797,870m e E 618.926,710m; deste, segue com azimute de 138°44'28" e

distância de 51,04m, até o vértice 39, de coordenadas N 8.309.759,500m e E

618.960,370m; deste, segue com azimute de 134°52'22 " e distância de 101,82m, até

o vértice 40, de coordenadas N 8.309.687,660m e E 619.032,530m; deste, segue

com azimute de 156°52'43" e distância de 37,08m, at é o vértice 41, de coordenadas

N 8.309.653,560m e E 619.047,090m; deste, segue com azimute de 125°00'55" e
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distância de 74,96m, até o vértice 42, de coordenadas N 8.309.610,550m e E

619.108,480m; deste, segue com azimute de 141°56'42 " e distância de 38,77m, até o

vértice 43, de coordenadas N 8.309.580,020m e E 619.132,380m; deste, segue com

azimute de 124°33'59" e distância de 46,43m, até o vértice 44, de coordenadas N

8.309.553,680m e E 619.170,610m; deste, segue com azimute de 143°59'34" e

distância de 27,23m, até o vértice 45, de coordenadas N 8.309.531,650m e E

619.186,620m; deste, segue com azimute de 160°28'06 " e distância de 31,88m, até o

vértice 46, de coordenadas N 8.309.501,600m e E 619.197,280m; deste, segue com

azimute de 134°20'19" e distância de 89,43m, até o vértice 47, de coordenadas N

8.309.439,100m e E 619.261,240m; deste, segue com azimute de 118°10'09" e

distância de 38,34m, até o vértice 48, de coordenadas N 8.309.421,000m e E

619.295,040m; deste, segue com azimute de 98°10'47"  e distância de 39,29m, até o

vértice 49, de coordenadas N 8.309.415,410m e E 619.333,930m; deste, segue com

azimute de 137°25'45" e distância de 29,19m, até o vértice 50, de coordenadas N

8.309.393,910m e E 619.353,680m; deste, segue com azimute de 158°27'36" e

distância de 33,39m, até o vértice 51, de coordenadas N 8.309.362,850m e E

619.365,940m; deste, segue com azimute de 119°32'45 " e distância de 42,14m, até o

vértice 52, de coordenadas N 8.309.342,070m e E 619.402,600m; deste, segue com

azimute de 138°01'14" e distância de 54,62m, até o vértice 53, de coordenadas N

8.309.301,470m e E 619.439,130m; deste, segue com azimute de 106°31'14" e

distância de 47,90m, até o vértice 54, de coordenadas N 8.309.287,850m e E

619.485,050m; deste, segue com azimute de 130°25'56 " e distância de 7,72m, até o

vértice 55, de coordenadas N 8.309.282,840m e E 619.490,930m; deste, segue com

azimute de 170°18'30" e distância de 18,47m, até o vértice 56, de coordenadas N

8.309.264,630m e E 619.494,040m; deste, segue com azimute de 188°52'12" e

distância de 36,25m, até o vértice 57, de coordenadas N 8.309.228,810m e E

619.488,450m; deste, segue com azimute de 126°33'34 " e distância de 45,76m, até o

vértice 58, de coordenadas N 8.309.201,550m e E 619.525,210m; deste, segue com

azimute de 153°05'22" e distância de 20,02m, até o vértice 59, de coordenadas N

8.309.183,700m e E 619.534,270m; deste, segue com azimute de 159°02'42" e

distância de 78,82m, até o vértice 60, de coordenadas N 8.309.110,090m e E
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619.562,460m; deste, segue com azimute de 126°05'15 " e distância de 108,81m, até

o vértice 61, de coordenadas N 8.309.046,000m e E 619.650,390m; deste, segue

com azimute de 194°20'29" e distância de 69,68m, at é o vértice 62, de coordenadas

N 8.308.978,490m e E 619.633,130m; deste, segue com azimute de 157°28'00" e

distância de 11,19m, até o vértice 63, de coordenadas N 8.308.968,150m e E

619.637,420m; deste, segue com azimute de 179°20'31 " e distância de 49,63m, até o

vértice 64, de coordenadas N 8.308.918,520m e E 619.637,990m; deste, segue com

azimute de 150°45'12" e distância de 175,31m, até o  vértice 65, de coordenadas N

8.308.765,560m e E 619.723,640m; deste, segue com azimute de 144°36'47" e

distância de 37,56m, até o vértice 66, de coordenadas N 8.308.734,940m e E

619.745,390m; deste, segue com azimute de 140°19'30 " e distância de 115,13m, até

o vértice 67, de coordenadas N 8.308.646,330m e E 619.818,890m; deste, segue

com azimute de 117°43'46" e distância de 100,58m, a té o vértice 68, de coordenadas

N 8.308.599,530m e E 619.907,920m; deste, segue com azimute de 126°04'41" e

distância de 83,80m, até o vértice 69, de coordenadas N 8.308.550,180m e E

619.975,650m; deste, segue com azimute de 133°13'23 " e distância de 18,47m, até o

vértice 70, de coordenadas N 8.308.537,530m e E 619.989,110m; deste, segue com

azimute de 151°30'34" e distância de 94,23m, até o vértice 71, de coordenadas N

8.308.454,710m e E 620.034,060m; deste, segue com azimute de 120°35'35" e

distância de 125,67m, até o vértice 72, de coordenadas N 8.308.390,750m e E

620.142,240m; deste, segue com azimute de 146°39'40 " e distância de 85,50m, até o

vértice 73, de coordenadas N 8.308.319,320m e E 620.189,230m; deste, segue com

azimute de 113°53'04" e distância de 66,26m, até o vértice 74, de coordenadas N

8.308.292,490m e E 620.249,820m; deste, segue com azimute de 79°24'21" e

distância de 55,10m, até o vértice 75, de coordenadas N 8.308.302,620m e E

620.303,980m; deste, segue com azimute de 104°32'07 " e distância de 140,65m, até

o vértice 77, de coordenadas N 8.308.267,320m e E 620.440,130m; deste, segue

com azimute de 198°29'34" e distância de 81,53m, at é o vértice 78, de coordenadas

N 8.308.190,000m e E 620.414,270m; deste, segue com azimute de 144°27'24" e

distância de 58,40m, até o vértice 79, de coordenadas N 8.308.142,480m e E

620.448,220m; deste, segue com azimute de 159°54'07 " e distância de 24,30m, até o
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vértice 80, de coordenadas N 8.308.119,660m e E 620.456,570m; deste, segue com

azimute de 164°00'01" e distância de 50,68m, até o vértice 81, de coordenadas N

8.308.070,940m e E 620.470,540m; deste, segue com azimute de 95°46'45" e

distância de 163,07m, até o vértice 82, de coordenadas N 8.308.054,520m e E

620.632,780m; deste, segue com azimute de 171°16'58 " e distância de 548,51m, até

o vértice 83, de coordenadas N 8.307.512,350m e E 620.715,910m; deste, segue

com azimute de 152°04'34" e distância de 76,19m, at é o vértice 84, de coordenadas

N 8.307.445,030m e E 620.751,590m; deste, segue com azimute de 159°34'43" e

distância de 187,38m, até o vértice 85, de coordenadas N 8.307.269,430m e E

620.816,970m; deste, segue com azimute de 143°36'22 " e distância de 48,86m, até o

vértice 86, de coordenadas N 8.307.230,100m e E 620.845,960m; deste, segue com

azimute de 162°18'43" e distância de 50,22m, até o vértice 87, de coordenadas N

8.307.182,250m e E 620.861,220m; deste, segue com azimute de 168°07'01" e

distância de 96,45m, até o vértice 88, de coordenadas N 8.307.087,870m e E

620.881,080m; deste, segue com azimute de 195°28'10 " e distância de 95,60m, até o

vértice 89, de coordenadas N 8.306.995,730m e E 620.855,580m; deste, segue com

azimute de 172°06'20" e distância de 193,52m, até o  vértice 90, de coordenadas N

8.306.804,040m e E 620.882,160m; deste, segue com azimute de 179°03'44" e

distância de 136,85m, até o vértice 91, de coordenadas N 8.306.667,210m e E

620.884,400m; deste, segue com azimute de 194°07'27 " e distância de 129,54m, até

o vértice 92, de coordenadas N 8.306.541,590m e E 620.852,790m; deste, segue

com azimute de 186°14'33" e distância de 197,08m, a té o vértice 93, de coordenadas

N 8.306.345,680m e E 620.831,360m; deste, segue com azimute de 167°58'04" e

distância de 79,82m, até o vértice 94, de coordenadas N 8.306.267,610m e E

620.848,000m; deste, segue com azimute de 146°30'32 " e distância de 103,77m, até

o vértice 95, de coordenadas N 8.306.181,070m e E 620.905,260m; deste, segue

com azimute de 160°45'44" e distância de 60,49m, at é o vértice 96, de coordenadas

N 8.306.123,960m e E 620.925,190m; deste, segue com azimute de 166°22'43" e

distância de 63,31m, até o vértice 97, de coordenadas N 8.306.062,430m e E

620.940,100m; deste, segue com azimute de 225°23'47 " e distância de 37,81m, até o

vértice 98, de coordenadas N 8.306.035,880m e E 620.913,180m; deste, segue com
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azimute de 198°59'48" e distância de 77,42m, até o vértice 99, de coordenadas N

8.305.962,680m e E 620.887,980m; deste, segue com azimute de 236°29'10" e

distância de 46,87m, até o vértice 100, de coordenadas N 8.305.936,800m e E

620.848,900m; deste, segue com azimute de 215°33'29 " e distância de 154,35m, até

o vértice 101, de coordenadas N 8.305.811,230m e E 620.759,140m; deste, segue

com azimute de 161°57'32" e distância de 270,97m, a té o vértice 102, de

coordenadas N 8.305.553,580m e E 620.843,060m; deste, segue com azimute de

173°14'48" e distância de 376,72m, até o vértice 10 3, de coordenadas N

8.305.179,470m e E 620.887,360m; deste, segue com azimute de 155°35'32" e

distância de 121,89m, até o vértice 104, de coordenadas N 8.305.068,470m e E

620.937,730m; deste, segue com azimute de 197°59'57 " e distância de 254,01m, até

o vértice 105, de coordenadas N 8.304.826,890m e E 620.859,240m; deste, segue

com azimute de 217°57'50" e distância de 320,26m, a té o vértice 106, de

coordenadas N 8.304.574,400m e E 620.662,230m; deste, segue com azimute de

199°32'50" e distância de 594,56m, até o vértice 10 7, de coordenadas N

8.304.014,110m e E 620.463,300m; deste, segue com azimute de 200°10'15" e

distância de 140,51m, até o vértice 108, de coordenadas N 8.303.882,220m e E

620.414,850m; deste, segue com azimute de 224°37'51 " e distância de 153,69m, até

o vértice 109, de coordenadas N 8.303.772,850m e E 620.306,880m; deste, segue

com azimute de 313°22'08" e distância de 129,17m, a té o vértice 110, de

coordenadas N 8.303.861,550m e E 620.212,980m; deste, segue com azimute de

354°04'54" e distância de 975,18m, até o vértice 11 1, de coordenadas N

8.304.831,530m e E 620.112,430m; deste, segue com azimute de 355°04'38" e

distância de 359,27m, até o vértice 112, de coordenadas N 8.305.189,470m e E

620.081,600m; deste, segue com azimute de 14°49'36"  e distância de 670,67m, até o

vértice 113, de coordenadas N 8.305.837,810m e E 620.253,220m; deste, segue com

azimute de 335°39'15" e distância de 1.409,65m, até  o vértice 114, de coordenadas N

8.307.122,110m e E 619.672,100m; deste, segue com azimute de 248°32'56" e

distância de 2.288,17m, até o vértice 115, de coordenadas N 8.306.285,310m e E

617.542,430m; deste, segue com azimute de 355°23'30 " e distância de 845,86m, até

o vértice 116, de coordenadas N 8.307.128,440m e E 617.474,470m; deste, segue
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com azimute de 257°08'26" e distância de 1.660,28m,  até o vértice 117, de

coordenadas N 8.306.758,930m e E 615.855,830m; deste, segue com azimute de

256°47'09" e distância de 26,20m, até o vértice 118 , de coordenadas N

8.306.752,940m e E 615.830,320m; deste, segue com azimute de 25°12'43" e

distância de 73,48m, até o vértice 119, de coordenadas N 8.306.819,420m e E

615.861,620m; deste, segue com azimute de 18°09'04"  e distância de 109,11m, até o

vértice 120, de coordenadas N 8.306.923,100m e E 615.895,610m; deste, segue com

azimute de 8°33'43" e distância de 102,10m, até o v értice 121, de coordenadas N

8.307.024,060m e E 615.910,810m; deste, segue com azimute de 3°57'30" e

distância de 22,45m, até o vértice 122, de coordenadas N 8.307.046,460m e E

615.912,360m; deste, segue com azimute de 359°50'16 " e distância de 60,09m, até o

vértice 123, de coordenadas N 8.307.106,550m e E 615.912,190m; deste, segue com

azimute de 356°11'27" e distância de 60,81m, até o vértice 124, de coordenadas N

8.307.167,230m e E 615.908,150m; deste, segue com azimute de 350°11'34" e

distância de 58,71m, até o vértice 125, de coordenadas N 8.307.225,080m e E

615.898,150m; deste, segue com azimute de 344°20'39 " e distância de 64,96m, até o

vértice 126, de coordenadas N 8.307.287,630m e E 615.880,620m; deste, segue com

azimute de 337°36'12" e distância de 81,52m, até o vértice 127, de coordenadas N

8.307.363,000m e E 615.849,560m; deste, segue com azimute de 325°27'27" e

distância de 203,56m, até o vértice 128, de coordenadas N 8.307.530,670m e E

615.734,140m; deste, segue com azimute de 320°30'36 " e distância de 311,43m, até

o vértice 129, de coordenadas N 8.307.771,010m e E 615.536,090m; deste, segue

com azimute de 320°14'46" e distância de 180,35m, a té o vértice 130, de

coordenadas N 8.307.909,660m e E 615.420,760m; deste, segue com azimute de

320°43'07" e distância de 270,94m, até o vértice 13 1, de coordenadas N

8.308.119,380m e E 615.249,220m; deste, segue com azimute de 320°18'41" e

distância de 386,29m, até o vértice 132, de coordenadas N 8.308.416,640m e E

615.002,530m; deste, segue com azimute de 319°56'24 " e distância de 882,71m, até

o vértice 133, de coordenadas N 8.309.092,240m e E 614.434,430m; deste, segue

com azimute de 320°42'02" e distância de 483,93m, a té o vértice 134, de

coordenadas N 8.309.466,730m e E 614.127,920m; deste, segue com azimute de
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314°53'27" e distância de 74,30m, até o vértice 135 , de coordenadas N

8.309.519,170m e E 614.075,280m; deste, segue com azimute de 319°53'53" e

distância de 1.100,43m, até o vértice 136, de coordenadas N 8.310.360,890m e E

613.366,440m; deste, segue com azimute de 319°39'58 " e distância de 1.365,32m,

até o vértice 137, de coordenadas N 8.311.401,650m e E 612.482,750m; deste,

segue com azimute de 319°29'03" e distância de 1.09 1,56m, até o vértice 138, de

coordenadas N 8.312.231,480m e E 611.773,610m; deste, segue com azimute de

319°20'29" e distância de 524,13m, até o vértice 13 9, de coordenadas N

8.312.629,090m e E 611.432,110m; deste, segue com azimute de 319°18'13" e

distância de 311,51m, até o vértice 140, de coordenadas N 8.312.865,270m e E

611.228,990m; deste, segue com azimute de 319°08'45 " e distância de 570,42m, até

o vértice 141, de coordenadas N 8.313.296,720m e E 610.855,860m; deste, segue

com azimute de 318°40'18" e distância de 1.271,42m,  até o vértice 142, de

coordenadas N 8.314.251,480m e E 610.016,250m; deste, segue com azimute de

312°33'06" e distância de 693,05m, até o vértice 14 3, de coordenadas N

8.314.720,160m e E 609.505,700m; deste, segue com azimute de 33°07'39" e

distância de 1.080,96m, até o vértice 1, de coordenadas N 8.315.625,420m e E

610.096,450m, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas

aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da

RBMC de Brasília (DF), de coordenadas N 8234791,583m e E 191946,783m, e da

RBMC de Viçosa, de coordenadas N 7702831,022m e E 721802,195m, e encontram-

se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº -45°00'00"

WGr, tendo como “datum” o SAD-69 (Brasil). Todos os azimutes e distâncias, a área

e o perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.985 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.985/2009, de autoria do Deput ado Braulio Braz, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé os imóveis que especifica, 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



____________________________________________________________________________
1559

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.985/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Muriaé imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Fazenda São João do

Glória, naquele Município, registrado sob o n° 13.1 01, a fls. 262 do Livro 3-U, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

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, 14 de julho de 2009.

Ronaldo Magalhães, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Braulio Braz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.186 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.186/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que cria a

Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Estado de Minas Gerais – Aras-MG

– e dá outras providências, foi aprovado no 2° turn o, com a Emenda n° 1 ao vencido

no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.186/2009

Estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de
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esgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG – e dá

outras providências.

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 o atendimento das funções essenciais relacionadas com a saúde

pública;

II – ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

III – atendimento das necessidades da população e promoção de 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 das tarifas;

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 dos serviços de  abastecimento de água e de

esgotamento sanitário:

I – receber os serviços conforme as condições e os padrões estabelecidos nas
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normas aplicáveis;

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 a 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.

Parágrafo único – 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 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 Arsae-MG é

caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial e pela
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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 de 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.

§ 1° – 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.

§ 2° – A autorização prevista no § 1° não será nece ssária se o Município ou o

consórcio público tiverem aderido, antes da publicação desta lei, à regulamentação

dos serviços pelo Estado, caso em que a regulação e a fiscalização, 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;

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
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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 expedidas

pela Arsae-MG;

XI – celebrar convênios e contratos com órgãos e entidades internacionais,

federais, estaduais e municipais e com pessoas jurídicas de direito privado, no âmbito

de sua área de atuação;

XII – manter serviço gratuito de atendimento telefônico para recebimento de

reclamações dos usuários, para efeito do disposto no inciso III do “caput” do art. 3°

desta lei, sem prejuízo do estabelecimento de outros mecanismos em regulamento da

Arsae-MG;

XIII – elaborar e aprovar seu regimento interno, o qual estabelecerá procedimentos
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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

agência;

XIV – 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 (cem mil) Ufemgs.

Art. 7° – São obrigações do prestador de serviços d e abastecimento de água e de

esgotamento sanitário sujeito à regulação e à fiscalização da Arsae-MG:

I – prestar serviços de acordo com as condições e os padrões estabelecidos na

legislação pertinente e no respectivo instrumento de delegação, em especial quanto

aos padrões de qualidade, 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, e

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;
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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

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 de informações e de esclarecimentos, formulados pela

Arsae-MG, sobre aspectos relacionados com a prestação dos serviços;

XI – promover as medidas necessárias para a ligação dos domicílios e

estabelecimentos às redes de água e de esgotos, a medição dos volumes

consumidos e o faturamento dos serviços prestados, nos termos das normas

aplicáveis;

XII – propor à Arsae-MG mudanças e ajustes no Plano de Exploração dos Serviços,

com base na experiência na 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

regulação e à fiscalização da Arsae-MG serão autorizados mediante resolução da

Arsae-MG e objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e 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
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garantida a geração de recursos para:

I – a realização dos investimentos;

II – a recuperação dos custos da prestação eficiente do serviço, entendendo-se como

tais:

a) as despesas administráveis com mão de obra, materiais, serviços de terceiros e

provisões;

b) as despesas não administráveis com energia elétrica, material de tratamento,

telecomunicação, combustíveis, lubrificantes, impostos e taxas;

c) as quotas de depreciação e amortização;

III – a 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 cinco dias úteis contados da apr esentação 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
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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.

§ 8° – Para o fim da remuneração do capital investi do na prestação dos serviços,

ficam excluídos:

I – as parcelas das despesas relativas a multas e a doações;

II – os juros, as atualizações de empréstimos e outras despesas financeiras;

III – as despesas de publicidade, com exceção das referentes às publicações

exigidas por lei ou à veiculação de notícias de interesse público;

IV – as despesas decorrentes da prestação de serviços de qualquer natureza e não

cobradas dos usuários, excetuadas aquelas que tenham recebido isenção decorrente

de lei;

V – os recursos previstos no 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 de 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
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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

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 regulação e à fiscalização 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°

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).

§ 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:
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I – o produto resultante da arrecadação da TFAS;

II – o produto da execução de dívida ativa;

III – as dotações consignadas no orçamento do Estado, os créditos especiais, os

créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos;

IV – os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com

entidades e organismos nacionais ou internacionais;

V – as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem

destinados;

VI – os valores decorrentes da venda ou do aluguel de bens móveis ou imóveis de

sua propriedade;

VII – a retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros;

VIII – os recursos decorrentes da cobrança de emolumentos administrativos.

Parágrafo único – Os valores cuja cobrança for atribuída por lei à Arsae-MG,

apurados administrativamente e não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos

em dívida ativa própria da autarquia e servirão de título executivo para cobrança

judicial, na forma da lei.

Seção V

Da Estrutura Orgânica da Arsae-MG

Art. 15 – Integram a estrutura orgânica da Arsae-MG:

I – uma Diretoria Colegiada, composta por três membros, nomeados pelo

Governador do Estado, com mandatos não coincidentes de quatro anos, admitida

uma única recondução;

II – uma Procuradoria;

III – uma Auditoria Setorial;

IV – uma Assessoria de Comunicação;

V – uma Ouvidoria;

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
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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.

§ 4°– É vedada a nomeação para a Diretoria Colegiad a de pessoa que tenha

exercido, por qualquer período, nos doze meses anteriores, cargo, emprego ou

função em entidade sujeita à regulação e à fiscalização 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 – Ao membro 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 e à fiscalização da Arsae-MG;

III – celebrar contrato de prestação de serviço ou instrumento congênere com

entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Arsae-MG;

IV – deter participação societária em entidade sujeita à regulação e à fiscalização

da Arsae-MG;

V – exercer cargo, emprego ou função em entidade sujeita à regulação e à

fiscalização da Arsae-MG.

Art. 18 – 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;

II – utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em decorrência
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do cargo exercido.

Art. 19 – 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 atividades 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. 20 – 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 e fiscalizadas pela Arsae-MG, indicados na

forma estabelecida em decreto;

III – um representante de órgão ou entidade de proteção e defesa do consumidor,

designado pelo Governador do Estado;

IV – três representantes de Municípios, indicados pela Associação Mineira de

Municípios, sendo um do Município de Belo Horizonte e dois de Municípios cujos

serviços sejam regulados e fiscalizados pela Arsae-MG;

V – dois membros de livre escolha do Governador do Estado.

Art. 21 – Os membros do Conselho Consultivo serão designados pelo Governador

do Estado para mandato de quatro anos, vedada a recondução, dentre pessoas de

reputação ilibada e idoneidade moral e reconhecida capacidade em sua área de

atuação.

§ 1° – O Conselheiro perderá o mandato em caso de a usência não justificada a três

sessões consecutivas do Conselho ou a cinco sessões alternadas no mesmo ano,
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após o devido processo administrativo.

§ 2° – A Arsae-MG poderá ressarcir despesas de desl ocamento e estada para

viabilizar o comparecimento, às sessões do Conselho, dos Conselheiros que não

sejam representantes governamentais.

Art. 22 – 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.

Seção VI

Dos Servidores da Arsae-MG

Art. 23 – 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 II desta lei, que contém os

quantitativos de DAI-unitário e de FGI-unitário destinados à Arsae-MG.

Parágrafo único – A identificação e a destinação das funções gratificadas previstas

no “caput” serão definidas em regulamento.

Art. 24 – Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, a

que se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 2007, os seguintes cargos,

destinados à Arsae-MG:

I – três cargos de Administração Superior, sendo um de Diretor-Geral e dois de

Diretor;

II – vinte e quatro cargos do Grupo de Direção e Assessoramento.

§ 1° – Em função do disposto no “caput”, fica acres centado ao Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, o item V.34, na forma con stante 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.

§ 3° – Equipara-se, para fins remuneratórios, o car go 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. 25 – Compete à Arsae-MG supervisionar, controlar e avaliar a aplicação de

investimentos realizados pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e
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de esgotamento sanitário com recursos oriundos do Orçamento Geral da União, dos

Estados, dos Municípios, de empreendedores privados, de fundos especiais e de

beneficiários diretos.

Parágrafo único – Os recursos de que trata o “caput” 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. 8° 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 regulação e à fiscalização da Arsae-MG.

§ 1° – Caso não se apliquem os critérios previstos no art. 8° 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.

§ 2° – Para que se proceda à verificação a que se r efere o § 1°, as partes entre si

contratadas ou conveniadas fornecerão à Arsae-MG as informações necessárias, em

prazo fixado em regulamento da agência.

§ 3° – O percentual de reajuste ou de revisão de ta rifa, definido com observância do

disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo, será publicad o 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
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mandato de dois anos.

Art. 30 – Os servidores das carreiras do Poder Executivo estadual poderão ser

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.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

ANEXO I

(a que se refere o § 3° do art. 12 da Lei n° ...... ......., 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/economia1;

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:
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1) Economia é o imóvel de uma única ocupação, ou a 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.

ANEXO II

(a que se refere o art. 23 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 contendo os quantitativos de DAI-Unitário, FGI-Unitário e GTE-Unitário

atribuídos às autarquias e fundações do Poder Executivo foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.7.2009.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 24 da Lei n° ...... ...., de ........ de ..................... 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

* - A tabela contendo os cargos em comissão da administração superior foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 18.7.2009.

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
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de direção e assessoramento - DAI - foi publicada no “Diário do Legislativo” de

18.7.2009.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.248 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.248/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Lavras 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° 3.248/2009

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lavras 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 Lavras imóvel

com área de 7.502,50m2 (sete mil quinhentos e dois vírgula cinquenta metros

quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n° 3.067, a fls. 23 do Livro 2-

J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lavras.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de um

campo de futebol.

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, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.337 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.337/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que dispõe

sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro
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de 2010 e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s

58, 59, 67, 69, 88, 92, 105, 212 e 214 a 217 e com as Subemendas n° 1 às Emendas

n°s 6, 57, 60, 68, 70, 71, 72 e 97. Por meio de destaques aprovados em Plenário,

foram suprimidos os §§ 1º e 2º do art. 19 e o art. 52.

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. Tendo em vista a aprovação dos destaques, os §§ 3º e 4º do art. 19 foram

renumerados como §§ 1º e 2º, respectivamente, tendo sido também renumerados os

artigos subsequentes ao art. 52.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.337/2009

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício

financeiro de 2010 e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1° – Ficam estabelecidas, em cumprimento ao di sposto no art. 155 da

Constituição do Estado e na Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000,

as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010, que compreendem:

I – as prioridades e metas da Administração Pública estadual;

II – as diretrizes gerais para o Orçamento;

III – as disposições sobre alterações na legislação tributária e tributário-

administrativa;

IV – a política de aplicação da agência financeira oficial;

V – as disposições sobre a administração da dívida e as operações de crédito;

VI – as disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Art. 2° – As prioridades e metas da Administração P ública estadual para o exercício

de 2010, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do
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Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal, são as constantes no Anexo I desta lei, as quais terão precedência na alocação

dos recursos na lei orçamentária de 2010 e na sua execução, não se constituindo,

todavia, em limite para programação da despesa.

Parágrafo único – Os orçamentos serão elaborados em consonância com as

prioridades e metas a que se refere o “caput”, as quais poderão ser readequadas a

partir da revisão anual do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2008-

2011.

Art. 3° – A elaboração do projeto de lei orçamentár ia de 2010 e a execução da

respectiva lei deverão considerar a obtenção do superávit primário, conforme

discriminado no Anexo II – Metas Fiscais desta lei.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I

Disposições Gerais

Art. 4° – A lei orçamentária para o exercício de 20 10, que compreende o Orçamento

Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será

elaborada conforme as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas na revisão

anual do PPAG 2008-2011 e nesta lei, observadas as normas da Lei federal n°

4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000.

Art. 5° – O Orçamento Fiscal compreenderá a program ação dos Poderes do

Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais – TCE-MG –, bem como de seus fundos, órgãos, autarquias,

fundações e empresas estatais dependentes.

Art. 6° – Os valores das receitas e das despesas co ntidos na lei orçamentária anual

e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes.

Art. 7° – As propostas parciais dos órgãos e entida des dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCE-MG

serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por meio do Módulo de Elaboração da Proposta Orçamentária do Portal de

Planejamento e Orçamento, até o dia 7 de agosto de 2009, para fins de consolidação
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do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2010, observadas as disposições

desta lei.

§ 1° – As propostas parciais a que se refere o “cap ut” serão elaboradas a preços

correntes.

§ 2° – O Poder Executivo tornará disponível para os  demais Poderes, para o

Ministério Público, para a Defensoria Pública e para o TCE-MG, até o dia 6 de julho

de 2009, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2010, inclusive

da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 8° – Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

I – demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II – demonstrativo da receita corrente líquida;

III – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no

desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da Constituição do

Estado;

IV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saúde, para

fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituiçã o do Estado;

V – demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de

saúde, para fins do disposto na Emenda à Constituição da República n° 29, de 13 de

setembro de 2000;

VI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e fomento à

pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição do Estado n° 17, de 20 de

dezembro de 1995;

VII – demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2010, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito, a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

VIII – demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2010, especificados por Município, no qual conste o estágio em

que as obras se encontram;
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IX – demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no art. 169 da

Constituição da República e na Lei Complementar federal n° 101, de 2000;

X – demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, discriminado

por gênero;

XI – demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente

de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio e benefício de natureza financeira,

tributária e creditícia;

XII – demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado, desdobrada em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII – demonstrativo regionalizado, em valores nominais e percentuais, das

despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2008 e 2009 e à previsão para o

exercício de 2010;

XIV – demonstrativo das despesas da Unidade de Gestão Previdenciária Integrada

– Ugeprevi –, instituída pela Lei Complementar n° 1 00, de 5 de novembro de 2007;

XV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação básica, nos

termos do art. 212 da Constituição da República e no art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT –, com a redação dada pela Emenda à

Constituição n° 53, de 19 de dezembro de 2006;

XVI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente na

execução da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável,

conforme o disposto na Lei n° 15.982, de 19 de jane iro de 2006;

XVII – demonstrativo da previsão das despesas de natureza indenizatória a serem

pagas nos exercícios de 2009 e 2010, especialmente aquelas referentes ao prêmio

de produtividade;

XVIII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a criança e o adolescente;

XIX – demonstrativo dos programas financiados com recursos provenientes da

União, identificando a receita prevista e realizada no exercício de 2009 e a receita
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prevista para o exercício de 2010.

§ 1° – Para fins do disposto no inciso V, considera m-se ações e serviços públicos

de saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição

da República e 190 da Constituição do Estado.

§ 2° – Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art. 9° – Os recursos previstos no inciso II do § 2 ° do art. 198 da Constituição da

República deverão ser aplicados integralmente no exercício financeiro de 2010,

sendo apurados pela soma das despesas que forem devidamente empenhadas nos

termos do art. 63 da Lei federal n° 4.320, de 1964,  e das despesas decorrentes das

ações e serviços públicos de saúde realizados por entidades não integrantes do

Orçamento Fiscal.

Art. 10 – A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão novos

projetos de investimento em obras da Administração Pública estadual se:

I – as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o

atendimento de seu cronograma físico-financeiro;

II – as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011 e sua revisão anual,

e tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único – Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até

30 de junho de 2009, tiver ultrapassado 35% (trinta e cinco por cento) do seu custo

total estimado.

Art. 11 – É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária para lastro de

contrapartida a empréstimos contratados, bem como para pagamento de

amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 – A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual a convênios e

operações de crédito previstos para o exercício de 2010, no âmbito do Poder

Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a cargo da

Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais responsáveis pela

execução dos convênios está condicionada à garantia de ingresso dos recursos a

serem transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo único – A liberação das cotas orçamentárias para a execução de
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convênios somente poderá ser processada após o efetivo ingresso dos recursos

financeiros.

Art. 13 – Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na

forma e com o detalhamento constantes na lei orçamentária anual e encaminhados

pelo Poder Executivo à Assembléia Legislativa.

Parágrafo único – Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais

exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as

consequências dos cancelamentos de dotações propostos sobre a execução das

atividades, projetos, operações especiais e respectivas metas.

Art. 14 – A lei orçamentária conterá reserva de contingência, constituída

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, equivalente a, no mínimo, 1% (um

por cento) da receita corrente líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para

abertura de créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e

outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 15 – Para atender ao disposto no inciso II do § 1° do art. 169 da Constituição da

República, ficam autorizados a concessão de vantagem ou o aumento de

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

carreiras, conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a

qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar federal n° 101, de 2000.

Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias

Art. 16 – O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;
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VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Identificador de Programa Governamental;

X – Fonte de Recurso;

XI – Identificador de Procedência e Uso.

§ 1° – Os conceitos de função, subfunção, programa,  projeto, atividade e operação

especial são aqueles dispostos na Portaria n° 42 do  Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999.

§ 2° – Os conceitos e códigos de categoria econômic a, grupo de despesa e

modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da

Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal n° 163, de 4

de maio de 2001, e suas alterações.

§ 3° – O identificador de programa governamental se rá utilizado para a

discriminação de programas estruturadores, associados e especiais.

Art. 17 – A modalidade de aplicação e o identificador de procedência e uso

aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificados

no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais – Siafi-

MG –, nos termos de regulamento, para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único – As modificações a que se refere o “caput” também poderão

ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei

orçamentária.

Art. 18 – Os créditos suplementares e especiais serão abertos conforme

detalhamento constante no art. 16 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 28,

para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

Parágrafo único – A inclusão de grupos de despesa, de fontes de recursos e de

identificador de procedência e uso em projetos, atividades e em operações especiais

será feita por meio de abertura de crédito suplementar.

Subseção II

Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 19 – Para a elaboração das propostas orçamentárias com recursos à conta do

Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e as despesas de capital serão

fixadas conforme especificado a seguir:
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I – o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público, a

Defensoria Pública e o TCE-MG será estabelecido pela comissão permanente de que

trata o § 2° do art. 155 da Constituição do Estado e terá como parâmetro o montante

global da lei orçamentária de 2009 destinado a esses Poderes e órgãos;

II – o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será estabelecido pela

Junta de Programação Orçamentária e Financeira – JPOF – e terá como parâmetro a

lei orçamentária de 2009.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto nos incisos I e II do “caput” as

despesas decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças judiciais e de juros,

encargos e amortização da dívida.

Art. 20 – As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do TCE-MG

terão como limite, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa com a

folha de pagamento do mês de abril de 2009, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias, projetada para o exercício de 2010, considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22

da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.

§ 1° – Serão consideradas contratos de terceirizaçã o de mão de obra, para efeito

do disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar federal n° 101, de 2000, as

despesas provenientes de contratação de pessoal para substituição de servidores

pertencentes a categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de

pessoal de órgão ou entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras

Despesas de Pessoal.

§ 2° – Os serviços de consultoria somente serão con tratados para execução de

atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na

página oficial do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a

autorização da contratação, na qual constará, necessariamente, quantitativo médio de

consultores, custo total dos serviços, especificação dos serviços e prazo de

conclusão.
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Art. 21 – Para fixação da despesa financiada com recursos provenientes de receitas

vinculadas e diretamente arrecadadas, deverá ser observada:

I – retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos termos da Lei

federal n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, compon ham a base de cálculo para

pagamento da dívida do Estado com a União;

II – retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos da Lei

federal n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, compon ham a base para apuração das

contribuições ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep.

Parágrafo único – As despesas administrativas decorrentes da arrecadação de

taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos diretamente arrecadados serão

financiadas com recurso proveniente dessa arrecadação, respeitado o disposto no

inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 91, de  19 de janeiro de 2006.

Art. 22 – As empresas estatais dependentes não poderão programar despesas de

investimento com recursos diretamente arrecadados quando suas despesas

correntes forem de responsabilidade, no todo ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1° – O disposto neste artigo poderá ser excepcion ado pela JPOF.

§ 2° – As empresas estatais dependentes que não int egrarem os dados da

execução orçamentária e financeira no Siafi-MG não terão suas cotas orçamentárias

e financeiras disponibilizadas.

Subseção III

Das Transferências Voluntárias

Art. 23 – A celebração de convênio ou instrumento congênere para transferência de

recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e sua programação na lei

orçamentária estão condicionadas ao cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1° – As pessoas físicas ou jurídicas interessadas  em estabelecer convênios com a

Administração Pública estadual deverão estar devidamente habilitadas no Cadastro

Geral de Convenentes – Cagec –, instituído pelo Decreto n° 44.293, de 10 de maio de

2006.

§ 2° – É vedada a celebração e o aditamento de conv ênio ou instrumento

congênere com pessoa física ou jurídica que se apresentar em situação irregular,

bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG ou com pendências documentais no
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Cagec.

§ 3° – Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o

“caput” as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 24 – A transferência voluntária de recursos para Município, em virtude de

convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de estado de

calamidade pública ou emergência decretado no Município e homologado pelo

Governador do Estado, fica condicionada à comprovação, por parte do Município

beneficiado, de:

I – atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da Lei

Complementar federal n° 101, de 2000;

II – instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua competência

previstos na Constituição da República.

§ 1° – A transferência de que trata o “caput” terá finalidade específica e estará

condicionada ao oferecimento de contrapartida, pelo Município beneficiado, não

inferior a:

I – 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas áreas de

atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – Adene – ou do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – e para os

Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou

igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo efetuado

pela Fundação João Pinheiro – FJP – para o ano de 2000;

II – 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos no inciso I;

III – 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos

Municípios – FPM – seja superior ao valor do repasse do ICMS recebido no mês

imediatamente anterior.

§ 2° – A exigência de contrapartida, fixada no § 1° , não se aplica às transferências

destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e com saúde.

§ 3° – É vedada a transferência de recursos a Munic ípio em situação irregular,

bloqueado na tabela de credores do Siafi-MG.

§ 4° – A Auditoria-Geral do Estado – Auge – manterá  cadastro atualizado relativo à

adimplência dos entes federativos para efeito de transferência voluntária do Estado.
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Art. 25 – As entidades de direito privado que receberem transferências de recursos

públicos por meio de convênio, termo de parceria ou instrumento congênere ficam

submetidas à fiscalização dos órgãos de controle do Estado.

Subseção IV

Dos Precatórios e Sentenças Judiciais

Art. 26 – A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de sentenças

judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação específica da unidade

orçamentária responsável pelo débito.

§ 1° – Os órgãos e entidades integrantes do Orçamen to Fiscal alocarão os recursos

para as despesas com precatórios judiciários, em suas propostas orçamentárias, com

base na relação de débitos apresentados até 1° de j ulho de 2009, de acordo com o §

1° do art. 100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda à

Constituição n° 30, de 13 de setembro de 2000, espe cificando por grupo de despesa:

I – o número do precatório;

II – o tipo de causa julgada;

III – a data de autuação do precatório;

IV – o nome do beneficiário;

V – o valor do precatório a ser pago.

§ 2° – Os órgãos e entidades, para registro de seus  precatórios judiciários na

proposta orçamentária de 2010, deverão assegurar-se da existência de pelo menos

um dos documentos relacionados a seguir:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;

II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação

aos respectivos cálculos.

§ 3° – Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” não poderão ser

cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

Art. 27 – As despesas com precatórios judiciários da Administração Pública direta

deverão obedecer a uma única ordem cronológica de apresentação nos Tribunais, em

nome do Estado de Minas Gerais, para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único – Caberá à Advocacia-Geral do Estado – AGE – prestar as devidas

informações aos órgãos públicos quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao
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pagamento dos precatórios.

Seção III

Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado

Art. 28 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será composto pela programação de investimentos de cada empresa em que o

Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto

e discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação por

função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais, indicando

para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de recurso.

§ 1° – As empresas controladas pelo Estado publicar ão e manterão, nas suas

páginas oficiais na internet, relatório trimestral dos investimentos realizados, com o

mesmo detalhamento previsto no “caput”.

§ 2° – Para fins de simplificação da apresentação d as informações orçamentárias,

as empresas estatais dependentes integrarão apenas o Orçamento Fiscal do Estado.

Art. 29 – O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

será acompanhado de quadros que demonstrem:

I – para cada empresa, a programação de investimentos a ser realizada em 2010,

as fontes de recurso e sua aplicação;

II – para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das fontes de recurso e do

detalhamento dos investimentos, a consolidação do programa de investimentos e a

composição da participação societária no capital das empresas em 30 de junho de

2009.

Art. 30 – No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado,

constituem fontes de recurso e investimentos as operações que afetam o passivo e o

ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.

Parágrafo único – Excluem-se da categoria de receitas e despesas, para cálculo

dos recursos provenientes das operações, os itens que não implicam entrada ou

saída de recursos.



____________________________________________________________________________
1589

Art. 31 – Conforme o disposto no art. 42 da Lei federal n° 4.320, de 1964, os

créditos suplementares e especiais ao Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado serão abertos por decreto do Governador do Estado,

respeitados os limites estabelecidos na lei orçamentária anual.

Seção IV

Das Vedações

Art. 32 – Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I – sindicato, associação ou clube de servidores públicos;

II – pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Pública direta ou

indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica;

III – entidades de previdência complementar ou congênere, ressalvado o disposto

nas Leis Complementares federais n°s 108 e 109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as destinações de recursos

que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e escolas de

atendimento pré-escolar.

‘Seção V

Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 33 – As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer ao disposto

na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do Estado e não podem indicar

recursos provenientes de anulação das seguintes despesas:

I – dotações financiadas com recursos vinculados, com exceção dos

remanejamentos realizados dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a

legislação que rege esses recursos;

II – dotações referentes a contrapartida;

III – dotações referentes a obras em execução;

IV – dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados, exceto quando

se tratar de remanejamento de recursos dentro da unidade arrecadadora;

V – dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento – Findes –,

exceto quando a anulação comprovadamente não comprometer as obrigações

contratuais;

VI – dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
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VII – dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-alimentação e

auxílio-transporte;

VIII – dotações referentes a encargos financeiros do Estado;

IX – dotações referentes a programas estruturadores constantes no programa

Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado – Geraes –, exceto quando se

tratar de remanejamento de recursos entre os programas ou no âmbito de cada um

deles;

X – dotações referentes ao Pasep da Administração Pública direta.

Art. 34 – As emendas que incidirem sobre os programas estruturadores, com

exceção daquelas que tratarem de aporte ou anulação de recursos, serão realizadas

por meio do projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, sem prejuízo do disposto

no art. 33 desta lei.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar o orçamento

anual com as alterações de que trata o “caput”.

Seção VI

Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 35 – O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato próprio, até trinta

dias após a publicação da lei orçamentária de 2010, cronograma anual de

desembolso, por órgão e programa, nos termos do art. 8° da Lei Complementar

federal n° 101, de 2000.

Parágrafo único – Excetuadas as despesas de pessoal e encargos sociais e de

precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais de desembolso mensal dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do TCE-MG e da Defensoria

Pública terão como referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do

Estado, na forma de duodécimos.

Art. 36 – Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias

e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, o Poder

Executivo apurará o montante da limitação e apresentará, até o vigésimo terceiro dia

do mês subsequente ao final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2°

do art. 155 da Constituição do Estado o montante que caberá a cada um dos

Poderes, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao TCE-MG.
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§ 1° – O valor da limitação que caberá a cada órgão  será definido pela comissão

permanente de que trata o § 2° do art. 155 da Const ituição do Estado,

proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total.

§ 2° – A base contingenciável corresponde ao total das dotações estabelecidas na

lei orçamentária de 2010, excluídas:

I – as vinculações constitucionais e legais;

II – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;

III – as despesas com pessoal e encargos sociais;

IV – as despesas com juros e encargos da dívida;

V – as despesas com amortização da dívida;

VI – as despesas com auxílios doença, funeral, alimentação e transporte

financiados com recursos ordinários;

VII – as despesas com o Pasep.

§ 3° – Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executi vo, o Ministério Público, a

Defensoria Pública e o TCE-MG publicarão, no prazo de sete dias contados do

recebimento das informações, ato próprio estabelecendo os montantes disponíveis

para empenho e movimentação financeira.

Art. 37 – Caso haja necessidade de contingenciamento de despesas, este se dará,

preferencialmente, em ações não relacionadas:

I – à criança e ao adolescente;

II – ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –;

III – à segurança pública;

IV – às propostas populares aprovadas na Comissão de Participação Popular da

Assembleia Legislativa e introduzidas na Lei n° 18. 021, de 9 de janeiro de 2009.

Seção VII

Do Controle e da Transparência

Art. 38 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o Poder Executivo tornará disponíveis na internet, para acesso de

toda a sociedade, as seguintes informações, no mínimo:

I – a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – a Lei Orçamentária Anual;
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III – a programação e a execução bimestrais das metas físicas do PPAG;

IV – a execução orçamentária quadrimestral, com o detalhamento por função,

subfunção, programa e ações de forma acumulada;

V – o relatório quadrimestral da arrecadação mensal realizada, até o mês anterior,

das receitas administradas;

VI – o demonstrativo, atualizado mensalmente, dos convênios de entrada e de

saída de recursos, discriminando a unidade orçamentária, o concedente e o

convenente, o objeto e os prazos de execução e os valores das liberações de

recursos.

§ 1° – Em observância ao princípio da economicidade , o Poder Executivo poderá, a

seu critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei orçamentária anual na

internet, na página oficial da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG –,

que deverá manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta dos

interessados.

§ 2° – Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a observação de que

os anexos da lei orçamentária anual foram publicados na forma prevista no § 1°.

§ 3° – Em observância ao princípio da publicidade, a IOMG tornará disponível a

qualquer cidadão o acesso irrestrito e gratuito à versão “on-line” dos últimos doze

meses do diário oficial do Estado.

Art. 39 – Para fins de transparência da gestão fiscal e em observância ao princípio

da publicidade, o TCE-MG tornará disponível, em sua página oficial na internet, para

acesso de toda a sociedade, a íntegra dos pareceres referentes aos processos de

tomadas ou prestações de contas anuais dos Poderes Executivo, Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos e entidades da

Administração Pública estadual.

Art. 40 – Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do “caput” do art. 4°

e no § 3° do art. 50 da Lei Complementar federal n°  101, de 2000, a alocação dos

recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como sua respectiva

execução, será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a

avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1° – Para fins de acompanhamento e controle de cu stos, o pagamento dos bens e
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serviços contratados diretamente pelos órgãos e entidades do Poder Executivo

dependerá de prévio registro dos respectivos contratos no Sistema Integrado de

Administração de Materiais e Serviços – Siad –, de acordo com a legislação em vigor,

ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos dos Poderes Judiciário e

Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria Pública que ainda não o utilizam.

§ 2° – O acompanhamento dos programas financiados c om recursos do Orçamento

Fiscal será feito no módulo de monitoramento do gasto público do Sistema de

Informações Gerenciais e de Planejamento – Sigplan.

§ 3° – As diretrizes e metas de longo prazo de cont role de custos, qualidade e

produtividade do gasto governamental compõem o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado – PMDI – e serão avaliadas anualmente por meio de programa específico

do PPAG 2008-2011.

§ 4° – O Poder Executivo publicará regulamento disp ondo sobre metas de

qualidade e produtividade do gasto para seus órgãos e entidades.

Art. 41 – Será assegurado aos membros da Assembleia Legislativa o acesso ao

Siafi-MG e ao Sigplan para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentários

a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 42 – A Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – enviará mensalmente à

Assembleia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS, discriminada por

subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA

Art. 43 – O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa projetos de lei sobre

matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente,

com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e

ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado Federal ou

decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

I – o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos comandos de lei

complementar federal ou de resolução do Senado Federal;

II – o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
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Direitos – ITCD –, visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do tributo;

III – o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, visando,

principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e das hipóteses de

incidência, não incidência e isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a

modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV – a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exequível a sua

cobrança;

V – as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas hipóteses de

incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar compatível a arrecadação

com os custos dos respectivos serviços;

VI – a instituição de novos tributos ou a modificação, em decorrência de alterações

legais, daqueles já instituídos;

VII – o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável à

microempresa, ao microprodutor rural, ao agricultor familiar, à empresa de pequeno

porte, ao pequeno produtor rural e às cooperativas;

VIII – o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos

processos tributário-administrativos, visando à sua racionalização, simplificação e

agilização;

IX – a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de

infração da legislação tributária;

X – o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de

tributos, objetivando sua maior justeza, modernização e eficiência;

XI – o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da SEF, por meio

da completa revisão e racionalização das rotinas e processos, objetivando a

modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a

eficácia na prestação de serviços.

§ 1° – Poderão ser instituídos polos de desenvolvim ento regionais ou setoriais,

mediante alterações na legislação tributária, observadas as vocações econômicas de

cada região.

§ 2° – Nas propostas de alteração da legislação tri butária deverá constar

demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que discriminará a previsão de
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receita do tributo e o respectivo percentual de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V

DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL

Art. 44 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG –, instituição

financeira oficial, cuja missão é ser um banco inovador, parceiro do cliente em

soluções financeiras para empreendimentos comprometidos com a geração de

oportunidades e o desenvolvimento sustentável do Estado, fomentará projetos e

programas de desenvolvimento social e regional e de ampliação da competitividade

dos agentes econômicos do Estado, de acordo com as definições estratégicas e em

sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo governo estadual, incluindo o

PPAG, observadas também as determinações legais e normativas referentes aos

fundos estaduais dos quais é o gestor ou agente financeiro e as instruções aplicáveis

ao sistema financeiro nacional.

§ 1º – O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as políticas de redução

das desigualdades sociais e regionais, de geração de emprego e renda, de

fortalecimento da economia popular solidária, de preservação e melhoria do meio

ambiente, de ampliação e melhoria da infraestrutura e de crescimento, modernização

e ampliação da competitividade do parque produtivo mineiro, das atividades

comerciais e de serviços, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de

inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades

de silvicultura, à agricultura familiar e à agricultura urbana, de acordo com a Lei nº

15.973, de 12 de janeiro de 2006.

§ 2° – Na implementação de programas de fomento, o BDMG conferirá prioridade

aos médios, pequenos e microempreendimentos, aos pequenos produtores rurais,

aos agricultores familiares, ao empreendedor individual, às comunidades

remanescentes de quilombos, às comunidades indígenas, às cooperativas e às

associações de produção ou comercialização, bem como ao desenvolvimento

institucional e à melhoria da infraestrutura dos Municípios.

§ 3° – O BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja preservado, no

mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos de captação.

Art. 45 – Para fins do disposto nos §§ 1° e 2° do a rt. 15 da Lei Complementar n° 91,
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de 2006, fica autorizada a transferência de recursos diretamente arrecadados entre

fundos que exerçam a função de financiamento reembolsável e não reembolsável.

Parágrafo único – As transferências de que trata o “caput” serão consignadas na lei

orçamentária, podendo ser nela incluídas por meio de abertura de créditos adicionais.

Art. 46 – Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de metas de

aplicação de recursos de financiamento do BDMG relativo a 2010, assim como a

demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios e os previstos para

o exercício vigente, incluindo-se em ambos os casos os fundos estaduais nos quais o

Banco é o agente financeiro e mandatário do Estado.

§ 1° – O plano de metas, assim como os demonstrativ os de execução a que se

refere o “caput”, discriminarão:

I – as fontes dos recursos;

II – as liberações de recursos não reembolsáveis e os financiamentos

reembolsáveis efetivamente concedidos ou previstos para serem concedidos no

exercício de 2009;

III – o porte do tomador do financiamento;

IV – a distribuição regional e setorial das aplicações.

§ 2° – O BDMG elaborará demonstrativos semestrais d a execução do plano de

metas de liberação de recursos, conforme definido no § 1°, e os manterá atualizados

em sua página oficial na internet.

§ 3° – O BDMG demonstrará, em audiência pública sem estral perante a Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa, a

conformidade das aplicações dos seus recursos com a política estipulada nesta lei,

bem como a execução do plano de metas previsto neste artigo.

CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 47 – A administração da dívida pública estadual interna ou externa tem por

objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes alternativas de recursos para o

Tesouro Estadual.

Art. 48 – Na lei orçamentária para o exercício de 2010, as despesas com

amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas



____________________________________________________________________________
1597

operações contratadas e nas autorizações concedidas até a data do encaminhamento

do respectivo projeto de lei à Assembleia Legislativa.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49 – Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até 31 de

dezembro de 2009, a programação nele constante poderá ser executada para o

atendimento das seguintes despesas:

I – pessoal e encargos sociais;

II – benefícios previdenciários;

III – transferências constitucionais e legais por repartição de receitas a Municípios;

IV – serviço da dívida;

V – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um doze

avos).

Art. 50 – A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize operações de

crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 51 – A execução orçamentária dos investimentos do Orçamento Fiscal ocorrerá

de forma regionalizada.

Art. 52 – O superávit financeiro apurado no exercício de 2010 relativo aos recursos

diretamente arrecadados – fonte 60 – dos órgãos e entidades do Poder Executivo

poderá ser revertido como recursos ordinários do Tesouro Estadual para o exercício

de 2011 por meio de resolução conjunta da Seplag e da SEF.

Parágrafo único – A resolução a que se refere o “caput” não incidirá sobre

superávits financeiros de recursos:

I – provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde – SUS –;

II – provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social – Suas –;

III – destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –

Fapemig –;

IV – dos institutos de previdência;

V – dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

Art. 53 – Para fins do disposto no § 3° do art. 16 da Lei Complementar federal n°

101, de 2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não
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ultrapasse os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia

e de outros serviços e compras.

Art. 54 – Dos recursos correspondentes a 1% (um por cento), no mínimo, da receita

corrente ordinária do Estado destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais – Fapemig –, nos termos do art. 212 da Constituição do

Estado, e por ela privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 25%

(vinte e cinco por cento) a financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por

instituições estaduais.

Art. 55 – Os gastos do Poder Executivo com Divulgação Governamental não

excederão a 0,3% (zero vírgula três por cento) do total do crédito autorizado do

orçamento do Estado.

Art. 56 – A oferta de merenda escolar nas escolas públicas adotará, de forma

prioritária, o sistema de compra direta de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de

produtos regionais da agricultura familiar, como previsto na Lei federal n° 11.947, de

16 de junho de 2009.

Art. 57 – É vedada a destinação de recursos a título de contribuição corrente para

entidade de direito privado e para fundo ou entidade de direito público sem prévia

autorização legal que especifique sua finalidade.

Art. 58 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de julho de 2009.

Gilberto Abramo, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ademir Lucas - Dimas

Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.384 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.384/2009, de autoria do Gover nador do Estado, que concede

isenção tributária vinculada à realização da Copa das Confederações da FIFA de

2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, 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
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.384/2009

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. 1° – Ficam isentas do Imposto sobre Transmissã o “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 1° 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”, exceto a Confederação Brasileira de

Futebol – CBF – ;

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;

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. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ronaldo Magalhães.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 16/7/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr. Geraldo Augusto
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Borges, ocorrido em 8/7/2009, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Antônio Rodrigues de

Miranda, ocorrido em 15/7/2009. (- 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 a Sicoob - Crediriodoce, de Governador Valadares, pelo

transcurso de seu 20º aniversário (Requerimento nº 3.949/2009, do Deputado Jayro

Lessa);

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 (Requerimento nº

4.014/2009, da Deputada Gláucia Brandão);

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

(Requerimento nº 4.015/2009, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Colégio São José do Município de Pouso Alegre pelo

transcurso do 110º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 4.034/2009, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Carolina Prates, Coordenadora da Escola Municipal

de Dança, pelos relevantes serviços prestados à comunidade nova-limense

(Requerimento nº 4.037/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com Dayanne Amaral, bailarina da Escola Municipal de Dança

de Nova Lima, por sua excelente atuação no Concurso Youth America Grand Prix

(Requerimento nº 4.038/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Corporação Musical Nossa Senhora do Carmo, do

Município de Arcos, pelo 11º aniversário de sua constituição (Requerimento nº

4.039/2009, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Desembargador Dorival Guimarães Pereira, do Tribunal de Justiça
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do Estado, pelos relevantes serviços prestados (Requerimento nº 4.043/2009, da

Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões de

Uberlândia pelo transcurso de seus 70 anos de fundação (Requerimento nº

4.046/2009, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso ao Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento pelos seus 25 anos de

fundação (Requerimento nº 4.056/2009, do Deputado Doutor Viana);

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

(Requerimento nº 4.058/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Gustavo Costa Nassif pela eleição e posse na

Associação Brasileira de Ouvidores - Ombudsman Seccional Minas Gerais

(Requerimento nº 4.059/2009, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à Associação Comercial e Industrial de Contagem pelos esforços

realizados com vistas a comemorar a Semana da Indústria de Contagem

(Requerimento nº 4.064/2009, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso à Escola Estadual Professor Vicente Lopes Perez pelo destaque no

Programa de Avaliação da Educação Básica (Requerimento nº 4.065/2009, do

Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de

Curvelo e Região pelos seus 48 anos de carta sindical (Requerimento nº 4.074/2009,

do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Colégio Nossa Senhora do Carmo do Município de Unaí pelos seus

50 anos de fundação (Requerimento nº 4.075/2009, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Timóteo pela

constituição, nessa Casa Legislativa, da Frente Parlamentar Municipal de Apoio à

Duplicação da BR-381 (Requerimento nº 4.076/2009, da Deputada Rosângela Reis);

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 (Requerimento nº 4.077/2009, da Deputada Rosângela

Reis);
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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 (Requerimento nº 4.078/2009, da Deputada Rosângela Reis);

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 (Requerimento nº 4.079/2009, da Deputada Rosângela Reis);

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 (Requerimento nº 4.080/2009, da Deputada Rosângela Reis);

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 (Requerimento nº 4.081/2009, da Deputada Rosângela Reis);

de congratulações com a comunidade de Sabará pelo transcurso do 335º

aniversário de fundação desse Município, pelo 298º aniversário de sua elevação à

categoria de “Villa Real” e pelo 171º aniversário de sua emancipação política

(Requerimento nº 4.082/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Dias Coelho por sua posse como

Governador do Rotary Internacional, Distrito 4.560 - Rotary Club de Itajubá

(Requerimento nº 4.092/2009, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao “Jornal Balcão” por seus 20 anos de fundação (Requerimento nº

4.093/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Universidade Vale do Rio Doce, de Governador

Valadares, pela celebração do convênio que qualifica o Hospital Samaritano como de

ensino, para implantação do curso de Medicina (Requerimento nº 4.094/2009, do

Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Alberto Deodato Maia Barreto Neto por sua posse

como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento nº

4.103/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário pelo 6º

aniversário de sua fundação (Requerimento nº 4.108/2009, do Deputado Wander

Borges);
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de congratulações com o Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral pela

abertura do XXIV Encontro do Colégio de Corregedores da Justiça Eleitoral

(Requerimento nº 4.115/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Felipe Palhares Guerra Lages pelo recebimento do

Grande Colar do Mérito Legislativo, outorgado pela Câmara Municipal de Belo

Horizonte (Requerimento nº 4.117/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Garfo Clube de Governador Valadares por seus 50 anos

de fundação (Requerimento nº 4.118/2009, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade de Montes Claros pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.121/2009, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a comunidade de Brasília de Minas pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.122/2009, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com a Secretaria de Agricultura pelo lançamento da publicação

"Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais" (Requerimento nº

4.123/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Emater por ter sido agraciada com o Certificado de

Solidariedade, concedido pelo Servas (Requerimento nº 4.124/2009, do Deputado

Duarte Bechir);

de congratulações com a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas

Gerais - Itambé pelos seus 60 anos de fundação e pelo lançamento do livro "Itambé

60 Anos" (Requerimento nº 4.125/2009, do Deputado Duarte Bechir);

de aplauso à Associação Mineira de Reabilitação - AMR - pelos seus 45 anos de

fundação (Requerimento nº 4.127/2009, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à comunidade de Mariana pelos 313 anos de fundação desse Município

(Requerimento nº 4.128/2009, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

de Sabará por ocasião de seu 5º aniversário de fundação (Requerimento nº

4.129/2009, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Aruanda Lar dos Filhos de Deus pelos seus 21 anos de
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fundação (Requerimento nº 4.130/2009, do Deputado Wander Borges);

de repúdio pelo não comparecimento do Presidente da Funai a audiência pública

desta Comissão realizada em 29/6/2009 (Requerimento nº 4.171/2009, da Comissão

de Direitos Humanos);

de aplauso à Faculdade de Estatística da UFMG pelos seus 30 anos de fundação

(Requerimento nº 4.179/2009, da Comissão de Educação).



____________________________________________________________________________
1605

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2009

RELATÓRIO

RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE MONITORAMENTO DO PPAG 2008-

2011, EXERCÍCIO DE 2009, PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL, APRECIADO NA

REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 16/7/2009

Introdução

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou, nos dias 24 e 25/6/2009,

audiência pública de monitoramento do PPAG 2008-2011, referente à execução física

e financeira das ações planejadas, no período de janeiro a abril de 2009. A proposta

foi a de apresentar para a população o Relatório Institucional de Monitoramento do

PPAG 2008-2011, elaborado pelo Poder Executivo, em audiência pública com a

presença dos gestores dos programas, com vistas a identificar as razões do êxito ou

fracasso das ações em relação aos objetivos definidos e aos resultados alcançados.

A literatura referente ao tema da avaliação da execução de políticas públicas

estabelece que o cumprimento dos objetivos pode ser avaliado a partir de três

critérios:

avaliação da eficácia no cumprimento das metas;

avaliação da eficiência dos meios e recursos empregados;

avaliação da efetividade social da política implementada (os efeitos produzidos em

uma população ou em uma situação como consequência da execução de uma

política).

Os relatórios de monitoramento do PPAG produzidos pelo Poder Executivo trazem

informações que subsidiam uma avaliação da eficácia no cumprimento das metas

física e financeira definidas no Plano. E, ao estabelecerem uma correlação entre o

cumprimento de metas físicas e os recursos financeiros despendidos, os relatórios

contêm também uma avaliação da eficiência no emprego desses recursos.

A inovação do processo de monitoramento do PPAG, promovido pela ALMG em

parceria com o Poder Executivo, encontra-se na promoção de uma instância de

avaliação, com a participação de um grupo de atores sociais estratégicos: os
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legisladores, os administradores e os destinatários das leis e políticas públicas.

Para melhor compreensão desse processo e de seu caráter inovador, faz-se

necessário retornar na história e recuperar a constituição da Comissão de

Participação Popular – CPP – e sua atuação, em conjunto com a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, na promoção da participação da população

nas discussões referentes à legislação orçamentária no Estado.

Essa opção por promover o controle social sobre a execução das políticas públicas

no Estado por meio do acompanhamento do sistema de planejamento orçamentário

(PMDI, PPAG, LDO e LOA), num processo de parceria entre a ALMG, o governo do

Estado e os movimentos sociais, tem-se mostrado como a principal inovação

institucional direcionada à incorporação e ao atendimento das demandas da

população pela ALMG.

Inédito no País, o processo de elaboração e revisão participativas do PPAG

mobiliza cidadãos e entidades, confere transparência e estimula o acompanhamento

das políticas públicas.

Em 2003, o mecanismo de revisão anual participativa do PPAG foi incorporado à

legislação por força de emenda da CPP resultante da apreciação de proposta

popular.

Em 2008, o mecanismo de acompanhamento participativo da execução das metas

físicas e financeiras do PPAG em 2009 (monitoramento) também foi incorporado à

legislação por força de emenda da CPP resultante da apreciação de proposta

popular.

Além de apresentar sugestões que resultam em emendas de remanejamento de

recursos, criação de ações ou alteração dos atributos de uma ação ou de um

programa, esse processo participativo tem gerado, pelo menos, três grandes

impactos: sinergia entre o Estado e os movimentos sociais; construção de

conhecimento sobre o orçamento público e sua execução pelos movimentos sociais;

construção de metodologia de acompanhamento da execução orçamentária pelos

movimentos sociais.

Importa, aqui, ressaltar a emenda ao PPAG 2008-2011, aprovada no processo de

revisão para o exercício de 2009, que instituiu as audiências públicas para seu
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monitoramento, o que constitui importante conquista no que diz respeito ao acesso a

informações estratégicas relativas à execução das metas físicas e financeiras

estipuladas nesse Plano. Além disso, essa prática promove o compromisso com a

execução das ações planejadas e com a correção de rumos para a efetiva geração

de resultados pelas políticas públicas, além do envolvimento de atores políticos

relevantes na produção e processamento de informações estratégicas: o legislador, o

gestor da política no Poder Executivo e a população.

As ações que compõem os programas presentes no PPAG são monitoradas

sistematicamente pelo governo do Estado, com o objetivo de produzir as informações

necessárias a sua gestão e à reprogramação de atividades para a revisão anual do

Plano, formatadas nos relatórios institucionais de monitoramento, produzidos a cada

bimestre, de forma cumulativa. Assim, o último relatório apresenta dados sobre a

execução de metas físicas e financeiras de todo o exercício. Esses relatórios

apresentam informações relativas à execução das metas físicas e financeiras das

ações de cada programa, em relação ao que foi programado no Plano. Esses

relatórios são publicados no “site” da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

(www.seplag.mg.gov.br).

Para promover o debate público sobre a execução das ações planejadas no PPAG

no período de janeiro a abril de 2009, a ALMG criou um “hotsite” específico, em sua

página eletrônica, e realizou a audiência pública aqui relatada. A abertura foi

realizada no Plenário e contou com 11 grupos de trabalho, cada um responsável pelo

acompanhamento de uma área de resultados. Este relatório traz a síntese das

apresentações e dos debates ocorridos em cada um desses eventos.

No total, participaram 351 pessoas, representando 139 entidades da sociedade

civil.

* - O quadro contendo o número de participantes presentes por grupo de trabalho

foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

Fonte: Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial da ALMG.

Os Gerentes dos projetos estruturadores apresentaram a execução das metas

físicas e financeiras do PPAG e o que determinou a situação atual de execução, por

programa e ação. Dessa forma, foi possível obter informações sobre o andamento
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dos programas e debater as dificuldades enfrentadas e os principais resultados

alcançados, além de acessar informações estratégicas que poderão orientar a

atuação da sociedade no processo de revisão do PPAG para o próximo exercício.

Avaliação

A promoção da participação popular nesse processo e, fundamentalmente, a

constituição dessa instância de interlocução entre legisladores, administradores e

população traz impactos positivos em pelo menos três dimensões:

acesso a informações estratégicas sobre a execução das metas físicas e

financeiras estabelecidas no PPAG;

influência no direcionamento da agenda pública, reforçando áreas que demandam a

atuação do Estado e exigindo prioridade em sua execução;

consolidação de um sistema participativo de acompanhamento de políticas públicas

no Estado, com a construção de conhecimento e metodologias.

A principal inovação observada nesse processo, no entanto, diz respeito à

constituição, conforme já dissemos, de uma instância de avaliação, composta por

atores sociais estratégicos – legisladores, gestores públicos e destinatários das leis e

políticas públicas –, que discute e valida os resultados do monitoramento da

execução das metas física e financeira do PPAG, o que, originalmente, estava

revestido de caráter estritamente técnico. Essa instância de avaliação não é um ator

passivo, pois influencia a avaliação e afirma como legítima a diversidade de pontos

de vista. Além disso, essa instância de avaliação é composta pelo mesmo grupo que

irá atuar na formulação e na revisão anual do PPAG.

A fim de garantir a consolidação desse processo e, fundamentalmente, sua

legitimidade, recomenda-se uma gestão mais intensiva na execução das ações que

foram objeto de emenda no processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de

2009, bem como a apresentação de seu monitoramento nos próximos eventos

destinados a esse fim. Além disso, é preocupante a inexistência de execução

financeira em 51,2% das ações apresentadas, uma vez que um dos critérios

utilizados pelo Poder Executivo para o contingenciamento de recursos neste exercício

e para sua redução na proposta de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de 2010, é

a baixa execução financeira das ações.
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Resumo Executivo

Data: 24 e 25/6/2009

Público presente: 351 pessoas, representando 139 entidades da sociedade civil

* - O quadro contendo o número de participantes presentes por grupo de trabalho

foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

Fonte: Coordenação de Relações Públicas e Cerimonial - ALMG, 2009.

Resumo da execução financeira e principais motivos apresentados:

Das 361 ações apresentadas que compõem os programas estruturadores

apresentados, 51,2% não tiveram execução financeira até 31/4/2009, 36,8% tiveram

execução maior que 0% e menor que 20% da meta planejada para o exercício 2009,

10,5% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%, e apenas 1,5% dessas

ações apresentaram execução financeira superior a 50%.

As principais razões apresentadas pelos gestores para essa situação dizem

respeito à execução de contratos relativos ao exercício de 2008, o que justificaria um

descompasso entre a execução de meta física superior à execução de meta

financeira em algumas ações, a processos licitatórios ainda em andamento, a

convênios com a União, Municípios e entidades em negociação ou formalização.

A execução das ações não apresenta comportamento uniforme, sendo possível

observar situações de baixíssima execução financeira no período de janeiro a abril de

2009, como na área de resultados Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce, em que 70,6% das ações não tiveram nenhuma

execução financeira, o que se verifica também nas áreas de resultados Rede de

Cidades e Serviços e Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, em que essa não

execução ocorre em 61,7% e em 65,8% das ações de seus programas,

respectivamente. Já as áreas de resultados Educação de Qualidade, Logística de

Integração e Desenvolvimento e Qualidade Ambiental apresentam execução

financeira mais positiva no período, com a maior parte de suas ações com execução

superior a 0% e inferior a 50%.

Segue resumo da situação de execução de meta financeira das ações por área de

resultados.

Defesa Social
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Das 69 ações que compõem os programas estruturadores desta área de resultados,

45% não tiveram nenhuma execução financeira, 45% tiveram execução maior que 0%

e menor que 20% em relação ao planejado para o exercício 2009, e 10% tiveram

execução maior que 20% e menor que 50%.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 17 ações

nessa situação, 41,2% não tiveram execução e 58,8% tiveram execução superior a

0% e inferior a 20%.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira referenciado acima foi

publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador,

Período Jan.-Abr. 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões

abordadas foram as que se seguem.

1 - Programa Atendimento de Medidas Socioeducativas

Atraso na finalização das licitações: Ação 1205 - Construção de Centros

Socioeducativos - e Ação 4275 - Modernização do Sistema Socioeducativo;

Metas físicas realizadas com recursos do ano passado, o que justifica baixa
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execução orçamentária no primeiro quadrimestre de 2009, relativamente à Ação 1206

- Reforma dos Centros Socioeducativos - e à Ação 4276 - Desenvolvimento de

parcerias e programas;

Concurso público ainda não finalizado: Ação 4358 - Ampliação do Efetivo de

Agentes de Segurança Socioeducativos concursados e diminuição dos contratados.

1.1 - Questões extraídas do debate

Os programas relativos ao sistema prisional apresentaram melhor desempenho

orçamentário relativamente ao Atendimento de Medidas Socioeducativas. Houve o

relato de que alguns jovens que adquiriram a maioridade preferem ficar detidos no

sistema prisional do que nas instituições de cumprimento de medidas

socioeducativas.

Houve questionamentos quanto à existência de equipamentos pedagógicos nos

centros socioeducativos e o atraso na reforma dessas unidades.

1.2 - Encaminhamentos

Atualização do diagnósticos dos adolescentes mantidos em cadeias públicas;

Apoio à proposta em discussão na Secretaria de Estado de Defesa Social que

cofinancia, mesmo quanto ao gasto de pessoal, os Municípios na expansão da oferta

de vagas para medidas em meio aberto.

Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce

Das 17 ações que compõem os programas estruturadores desta área de resultados,

significativamente 70,6% não tiveram nenhuma execução financeira, 23,5% tiveram

execução maior que 0% e menor que 20% em relação ao planejado para o exercício

2009, e 5,9% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 15 ações

nessa situação, 73,3% não tiveram execução, 20% tiveram execução superior a 0% e

inferior a 20% e, finalmente, 6,7% tiveram execução maior que 20% e menor que

50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro
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a abril, de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, Período

Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a  abril 2009, foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões

abordadas foram as que se seguem.

Programa Promoção de Investimentos e Inserção regional (inclusive agronegócio)

Regulamentação federal das Zonas de Processamento de Exportação - ZPEs -

demanda uma nova estruturação do projeto - Ação 1123 - modernização do sistema

de captura, tratamento e disponiblização de informações relevantes ao processo de

atração de investimentos;

Contratos em fase de negociação com investidores nacionais e internacionais para

atração de investimentos nos setores minerários, energético e florestal;

Programa Aceleração da Aprendizagem na região Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri

Material didático já havia sido adquirido em 2008, tendo os recursos sido gastos,

em 2009, apenas para capacitação de professores - Ação1224.

Programa Convivência com a Seca
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Contrato com a Fundecit foi firmado apenas em maio (Ação 1361)

Capacitação e certificação das lideranças comunitárias ocorrerão em agosto de

2009 (Ação 1362)

Metodologia em fase de aplicação (Ação 1363 - Implantação da responsabilidade

social para as empresas da região)

Sistema de informação gerencial em desenvolvimento (Ação 1365 - Sistema de

informação gerencial)

Projeto Executivo do centro tecnológico de Corinto em fase de elaboração (Ação

1367 - Infraestrutura de apoio técnico)

Projeto Básico e Executivo em fase de contratação (Ação 1398 - Centro

Tecnológico de Convivência com a Seca)

Convênio com a Epamig para distribuição de sementes somente será finalizado em

outubro de 2009 (Ação 1399 - implantação do programa de distribuição de sementes)

Convênio para atendimento emergencial pela Defesa Civil será celebrado até o fim

de junho (Ação 4475 - Apoio às ações de saneamento básico em pequenas

comunidades)

Educação de Qualidade

Das 13 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, 30,8% não tiveram qualquer execução financeira, 53,8% tiveram

execução maior que 0% e menor que 20% em relação ao planejado para o exercício

2009, e 15,4% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 11 ações

nessa situação, 45,5% não tiveram execução, 36,3% tiveram execução superior a 0%

e inferior a 20% e, finalmente, 18,2% tiveram execução maior que 20% e menor que

50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril, de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siaf
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% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, Período

Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões

abordadas foram as que se seguem.

Programa Desempenho e Qualificação de Professores

Gasto não autorizado, e a secretaria pretende adotar a proposta de formação

continuada de professores (Ação 4082 - Apoio à formação de nível superior)

Programa Novos Padrões de Atendimento e Gestão da educação Básica

Obras de infraestrutura ainda não realizadas (Ações 1024 e 1109)

Os projetos a serem financiados com recursos de 2009 ainda estão em fase de

elaboração (Ação 1372 - melhoria da infraestrutura das escolas rurais e

desenvolvimento da educação no campo)

Certificação nos ensinos fundamental e médio foi suspensa, e será realizada

apenas a certificação dos Diretores, em virtude da redução da arrecadação de

receitas.

Programa Sistema de Avaliação da Qualidade do Ensino e das Escolas

Relativamente baixo percentual de execução orçamentária refere-se ao fato de que

as avaliações ocorrem no segundo semestre, nos meses de julho e outubro, portanto,

o desembolso é realizado após o primeiro quadrimestre.
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Inovação, Tecnologia e Qualidade

Das 37 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, 54% não tiveram nenhuma execução financeira, 37,8% tiveram execução

maior que 0% e menor que 20% em relação ao planejado para o exercício 2009, e

8,2% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das quatro

ações nessa situação, 75% não tiveram execução e 25%3% tiveram execução

superior a 0% e inferior a 20% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril, 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, Período

Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

Investimento e Valor Agregado da Produção

Das 38 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, 52,6% não tiveram nenhum execução financeira, 36,8% tiveram execução
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maior que 0% e menor que 20%, 5,3% tiveram execução maior que 20% e menor que

50% e, por fim, outras 5,3% tiveram execução financeira superior a 50%,

relativamente ao planejado para o exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, a totalidade

das ações nessa situação (2) tiveram execução maior que 20% e menor que 50% em

relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril,  de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, Período

Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem de execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões

abordadas foram as que se seguem.

Programa Descomplicar – Melhoria do Ambiente de Negócios

As seis unidades PPPs previstas para 2009 foram canceladas devido a alterações

significativas no fluxo de arrecadação de receitas do Estado, e por este não conhecer
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os riscos futuros do contrato.

Programa Oferta de Gás Natural

Não houve execução da meta física da Ação 3006 - Construção da Rede de

Distribuição de Gás Natural do Vale do Aço, porque as obras foram iniciadas em

março e deverão ser concluídas em 360 dias; foram relatados pelo Gestor, como

obstáculo para o alcance das metas, problemas quanto à negociação do direito de

passagem.

Logística de Integração e Desenvolvimento

Das 17 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, 47% não tiveram nenhuma execução financeira, e 53%% tiveram

execução maior que 0% e menor que 20%, relativamente ao planejado para o

exercício 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 3 ações

nessa situação, 33,3% não foram executadas e 66,7% tiveram execução maior que

0% e menor que 20% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril, de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, Período

Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações
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que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões

abordadas foram as que se seguem.

Programa PROMG-Pleno

As obras de recuperação e manutenção ainda não foram iniciadas (Ação 4130 -

manutenção de rodovias).

Programa Potencialização da Infraestrutura Logística da Fonteira Agroindustrial

Projetos relativos aos portos hidroviários de Iturama e Chaveslândia começaram a

ser executados somente em maio.

Programa de Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de transporte

Processo de aquisição de 30 veículos em andamento (Ação 4219 - fiscalização e

controle do transporte de passagens).

Contratação para operação de radares fixos em andamento (Ação 4218 -

fiscalização e controle de velocidade - Funtrans).

Protagonismo Juvenil

Das 24 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, 41,7 não tiveram execução financeira, 37,5% tiveram execução maior que

0% e menor que 20%, 16,7% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%, e

4,1% tiveram execução superior a 50% em relação ao planejado para o exercício

2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores desta área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, tem-se que, das 11 ações

nessa situação, 36,4% não tiveram execução, 27,3% tiveram execução superior a 0%

e inferior a 20%, outras 27,3% tiveram execução maior que 20% e menor que 50% e,

por fim, 9% apresentaram execução financeira superior a 50% em relação ao

planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009
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* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril, de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, Período

Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

Qualidade Ambiental

Das 30 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, 40% não tiveram execução financeira, 46,7% tiveram execução maior que

0% e menor que 20%, e 13,3% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%

em relação ao planejado para o exercício de 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores dessa área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de 2009, tem-se que, das 5

ações nessa situação, 40% não tiveram execução, outras 40% tiveram execução

superior a 0% e inferior a 20%, e, por fim, 20% apresentaram execução financeira

superior a 20% e inferior a 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril, de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.
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FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período

jan.-abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões

abordadas foram as que se seguem.

Principais motivos alegados para a não execução orçamentária das ações:

Programa Resíduos Sólidos

Não regulamentação da Política Estadual de Resíduos Sólidos;

Recursos utilizados no início de 2009 referem-se a restos a pagar de 2008;

Dificuldade para contratação de Oscips.

Programa Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas

Comitês de Bacias em fase de estruturação: elaboração de dossiês exigidos pela

Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Programa Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica

As parcerias foram firmadas em 2008, e os recursos repassados nesse mesmo ano,

o que justifica a baixa execução no primeiro quadrimestre de 2009;

Pagamentos não efetuados em função de pendências judiciais.

Programa Revitalização Rio das Velhas – meta 2010

Dificuldades para elaboração do Edital devido à escassez de profissionais
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especializados na matéria – Ação 1319 – Viabilização da Navegação Turística.

Rede de Cidades e Serviços

Das 47 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, significativamente, 61,7% não tiveram execução financeira, 27,7% tiveram

execução maior que 0% e menor que 20%, 6,4% tiveram execução maior que 20% e

menor que 50%, e 4,2% tiveram execução superior a 50% em relação ao planejado

para o exercício de 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores dessa área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de 2009, tem-se que, das 10

ações nessa situação, 50% não tiveram execução financeira, 40% tiveram execução

superior a 0% e inferior a 20%, e, por fim, 10% apresentaram execução financeira

superior a 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo Execução Financeira no Período Jan.-Abr., 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril, de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi

% de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador, período

jan.-abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009

% de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de Emenda, por

Programa Estruturador, Período Jan.-Abr., 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento PPAG 2008-2011, período jan.-abr. de 2009



____________________________________________________________________________
1622

No que diz respeito às apresentações e ao debate, as principais questões

abordadas foram as que se seguem.

Programa Circuitos Culturais

Atraso na finalização da licitação devido à necessidade de compatilização das

obras de trânsito e tráfego com o Projeto Rota Sul da BHTRANS - Ação 1294;

Prioridade, em 2009, para a realização de grandes obras de engenharia e

arquitetura, o que fez com que fosse adiada para 2010 a realização da Ação 1296 -

Restauração de bens móveis do Circuito Cultural da Praça da Liberdade;

Mudança na concepção da implementação das ações relativas à implantação do

Museu de Percursos do Jequitinhonha: primeiro será feito o trabalho de educação

patrimonial e sensibilização da população local e, em um segundo momento, a

restauração das sedes. Com isso, as ações foram remanejadas para 2010;

Questões extraídas do debate

Preservação do Patrimônio Cultural Ferroviário - acervo móvel e imóvel - e

retomada da rede ferroviária para fins logísticos.

Programa RMBH

Atraso na execução da Ação 1121 - regularização fundiária e ações urbanísticas

devido à elaboração de planos;

Atraso na execução da Ação 1343 - Projeto de Urbanização de Favelas e

Revitalização do Arrudas/Tereza Cristina - devido a enchentes e problemas na

transferência de recursos; o projeto é desenvolvido em parceria com o governo

federal;

Pendências judiciais para remoção de famílias e desapropriação de

terrenos/benfeitorias, relativamente à Ação 1053 - Duplicação da Rodovia MG-020 - e

à Ação 1590 - Ligação Ribeirão das Neves-Entroncamento MG-10;

Problemas com a parceria firmada com a Prefeitura de Santa Luzia para a

execução da Ação 1087 - MG-433 - Belo Horizonte/Santa Luzia, entroncamento MG-

10;

Finalização prevista para o segundo semestre de 2009 - Ação 1392 -

Implementação dos Terminais Metropolitanos de Integração de Transporte.

Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
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Das 41 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, significativamente, 65,8% não tiveram execução financeira; 21,9% tiveram

execução maior que 0% e menor que 20%, e 12,2% tiveram execução maior que 20%

e menor que 50% em relação ao planejado para o exercício de 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores dessa área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de 2009, tem-se que, de 24

ações, 66,7% não tiveram execução financeira, 20,8% tiveram execução superior a

0% e inferior a 20%, e 12,5% apresentaram execução financeira maior que 20% e

menor que 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo de Execução Financeira no Período de Janeiro a Abril de 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril, de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi

Porcentagem de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador,

no período de Janeiro Abril de 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento do PPAG 2008-2011, no período de janeiro a abril de 2009.

Porcentagem de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de

Emenda, por Programa Estruturador, no período de Janeiro a Abril de 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento do PPAG 2008-2011, no período janeiro a abril de 2009

Vida Saudável

Das 28 ações que compõem os programas estruturadores dessa área de

resultados, 42,8% não tiveram execução financeira, 32,2% tiveram execução maior
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que 0% e menor que 20%, e 25% tiveram execução maior que 20% e menor que 50%

em relação ao planejado para o exercício de 2009.

No que diz respeito exclusivamente à execução financeira das ações dos

programas estruturadores dessa área de resultados que foram objeto de emendas no

processo de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de 2009, tem-se que, de 11

ações, 45,4% não tiveram execução financeira, 27,3% tiveram execução superior a

0% e inferior a 20%, e outras 27,3% apresentaram execução financeira superior a

20% e inferior a 50% em relação ao planejado para 2009.

Comparativo de Execução Financeira no Período de Janeiro a Abril de 2008 e 2009

* - O quadro contendo o comparativo da execução financeira no período de janeiro

a abril, de 2008 e 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Armazém Siafi.

Porcentagem de Execução Financeira e Física das Ações por Programa Estruturador,

no Período de Janeiro a Abril de 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações por

programa estruturador, no período de janeiro a abril de 2009, foi publicado no “Diário

do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento do PPAG 2008-2011, no período de janeiroa abril de 2009.

Porcentagem de Execução Financeira e Física das Ações Que Foram Objeto de

Emenda, por Programa Estruturador, no Período de Janeiro a Abril de 2009

* - O quadro contendo a porcentagem da execução financeira e física das ações

que foram objeto de emenda, por programa estruturador, no período de janeiro a abril

de 2009, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21.7.2009.

FONTE: Governo do Estado de Minas Gerais. Relatório Institucional de

Monitoramento do PPAG 2008-2011, no período de janeiro a abril de 2009

Belo Horizonte, 16 de julho de 2009.

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular - Zé Maia,

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2009

ATA

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/7/2009

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Irani

Barbosa; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Votação de Requerimentos:

Requerimento da Comissão Especial da Execução das Penas no Estado; votação do

requerimento; aprovação; verificação de votação; inexistência de número regimental

para votação; anulação da votação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.337/2009; discursos dos Deputados

Irani Barbosa e André Quintão; encerramento da discussão; requerimentos dos

Deputados Padre João e Gilberto Abramo; deferimento; requerimento do Deputado

Padre João; aprovação do requerimento; verificação de votação; ratificação da

aprovação; questão de ordem; votação do projeto, salvo emendas, subemendas e

destaques; aprovação; verificação de votação; ratificação da votação; votação dos §§

1º e 2º do art. 19, do art. 52 e das Emendas nºs 1 a 22 e 213; rejeição; verificação de

votação; ratificação da rejeição; votação das emendas e subemendas com parecer

pela aprovação, salvo destaques; aprovação; verificação de votação; ratificação da

aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 57, 60, 68, 70, 71, 72, 83, 86, 89, 96,

97, 102 e 152; votação das emendas com parecer pela rejeição, salvo destaque;

rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação das Emendas nºs 59

e 88; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; prejudicialidade da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 59; declarações de voto; questão de ordem;

declarações de voto - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de

Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.856/2007; renovação da

votação do parecer; aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.337/2009; questão de ordem; encerramento da discussão; votação do parecer;

aprovação; verificação de votação; declaração de voto - Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 3.186/2009; aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
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nº 3.384/2009; encerramento da discussão; votação do parecer; aprovação;

verificação de votação; ratificação da votação - Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.690 e 2.858/2008, 2.985 e 3.248/2009; aprovação; declarações

de voto - Registro de presença - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva

- Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa

- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza

Lara - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -

Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sebastião Helvécio - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado 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

Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, ontem, durante a sessão, esqueci-me

de mencionar alguns detalhes. Chegou ao meu conhecimento que, num Estado do
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Brasil - ainda não sei qual é, estou buscando informações mais precisas -, aconteceu

algo muito grave, coisa que obviamente não acontece em Minas Gerais. Chegou ao

meu conhecimento que houve uma disputa para a Procuradoria do Ministério Público

daquele Estado, em que o Procurador da lista tríplice só foi indicado porque a esposa

dele, Juíza Federal, sentou em cima de um processo que mandaria o Líder do

governo desse Estado para a cadeia. Já imaginou a gravidade dessa denúncia,

Deputado? São coisas que, obviamente, acredito que não acontecem em Minas

Gerais. Veja, no entanto, o que acontece pelo País afora: um Procurador é indicado

para que sua esposa possa sentar-se sobre um processo e evitar que um Líder de

governo vá para a cadeia. Absurdo, não? Procurarei informar-me melhor a respeito

de que Estado é esse, para, então, voltar a comentar o fato, que é de enorme

gravidade. Buscaremos informações para saber que Estado é esse. Coisas desse

tipo não podem realmente acontecer. Os trabalhos podem continuar, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de

requerimentos.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial da Execução das Penas no

Estado, apoiada pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa, solicitando a

prorrogação do seu prazo de funcionamento por 30 dias. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - 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.
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum para votação e esgotada a matéria

destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a

discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.337/2009, do

Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei

Orçamentária para o exercício financeiro de 2010 e dá outras providências. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as

Emendas nºs 58, 67, 69, 92 e 105, apresentadas por parlamentares, com as

Subemendas nºs 1 às Emendas nºs 6, 57, 59, 60, 68, 70, 71, 72 e 97 e com as

Emendas nºs 212 a 217, apresentadas ao final deste parecer, e pela rejeição das

Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107,

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,

177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e

211.Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vejam a importância

de uma Lei de Diretrizes Orçamentárias: ela cria o balizamento para os gastos do

governo, o que ele pode, o que ele deve gastar, formas de gastos. No vale do

Jequitinhonha, a Secretária de Desenvolvimento Regional, por exemplo, pode nomear

cabos eleitorais para, segundo ela, eleger seu marido. É uma Secretaria toda voltada

para o desenvolvimento pessoal da sua família, da família da Deputada Elbe
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Brandão. Por exemplo, podem também dirigir recursos para a segurança do Estado

para eleger Deputado Federal o Secretário Maurício Campos e, Deputado Estadual, o

seu Chefe de Gabinete. O governo não tem dinheiro para construir penitenciárias,

mas para fazer campanha tem. Pode direcionar mais recursos para a saúde para

eleger Deputado Federal o Secretário Marcus Pestana. O seu apadrinhado, Antônio

Jorge, dirige a fundação mais abastada de Minas Gerais, em Juiz de Fora, cujos

recursos para a manutenção do consórcio de saúde - recursos de uma grandeza

quase infame - servem somente para fazer políticas pessoais. É muito importante

uma Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Isso me lembra uma outra coisa que um passarinho nos contou. Num Estado - não

sei se Maranhão - do Norte ou Nordeste, terras sem lei onde as coisas acontecem,

em todas as campanhas de um Governador os “shows” foram pagos por uma

confederação, não sei se pela Confederação das Indústrias, dos bandidos ou do

PCC, alguma coisa desse tipo. Eu me lembrei também que alguém deste Estado

nomeou um Procurador para assentar-se em cima de um processo que colocaria o

Líder de Governo desse Estado - não sei onde ainda, mas as informações vão chegar

mais tarde... O Procurador foi nomeado para engavetar o processo, para a mulher do

Procurador, que é Juíza Federal, sentar-se em cima desse processo.

Acho importante os recursos da saúde serem destinados para a fundação do meu

amigo Deputado Ruy Muniz, grande colaborador da população deste Estado,

principalmente no Norte e Nordeste. Nessa semana, o ônibus da Fundação Hilton

Rocha esteve atendendo àquela população humilde e carente, fazendo publicidade

de campanha para um Deputado daquela cidade, fazendo exames de vista gratuitos

com dinheiro público, com dinheiro doado pela Secretaria da Saúde do nosso Estado

que, no ano passado, foram precisamente R$600.000,00, mais R$300.000,00 nesse

ano. Não vi a LDO para saber quanto, mas o Dr. Marcus Pestana gentilmente o

atenderá para fazer esse atendimento à população, principalmente à população

carente, aquela que precisa votar em alguém como se tivesse recebendo um favor

dos céus. E assim vão acontecendo algumas coisas interessantes.

Nesta semana, encaminho a esta Casa a solicitação de uma audiência pública com

a Comissão de Direitos Humanos. Minha família tem sido vítima do Procurador-Geral
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deste Estado. Com o braço do Ministério Público, “Fabrício e Fabrício corrupção Ltda.

Promotores e associados de Ribeirão das Neves”, ele entrou num processo de

aprovação de loteamento. Este tem licença, termo de ajustamento de conduta, ação

transitada em julgado em nosso Estado e, curiosamente, foi parar nas mãos de uma

Desembargadora Federal. Isso, depois que o Juiz Federal daqui negou a liminar

dessa corja, perdão, desses dois Srs. Promotores “Fabrício e Fabrício corrupção

Ltda.”, com apoio total do Procurador Dr. Alceu. Os advogados estão em Brasília, e

faremos as provas. Quero uma audiência pública com a Comissão de Direitos

Humanos para ver se alguém pode ter sua família perseguida com tantas ações

infundadas. Essas tentam paralisar os empreendimentos da minha família. Por quê?

Para calar minha boca por que tenho muitas informações? Porque sei que o Clésio

mandou comprar os votos que elegeram o Dr. Sebastião? Basta pegar a câmera e

verão que pelo menos 14 Deputados fotografaram, e curiosamente são os que

andaram nesta Casa de braços dados com o Weliton Prado, juntamente com o Chefe

de Gabinete do Clésio Andrade. Alguns dizem até que a mulher dele foi para o

Tribunal sob ameaça de denunciar algumas coisas existentes neste Estado.

Sr. Presidente, estamos diante de um momento grave, gravíssimo no Estado de

Minas Gerais. Gravíssimo mesmo. Não precisaremos de muito tempo para discutir,

pois acionaremos o Plenário de outra forma. Comunico aos nobres pares que o

episódio do Procurador que foi nomeado para que a esposa dele, Juíza Federal,

sentasse em cima do processo, infelizmente aconteceu em nosso Estado. No Estado

de Minas Gerais, infelizmente, isso aconteceu. Estamos levando isso ao

conhecimento do Conselho Nacional da Magistratura e a todos os organismos

nacionais e internacionais, inclusive de direitos humanos. Basta, basta, basta com o

que aconteceu nesta semana, nesta Casa. Minas Gerais não merece o que está

acontecendo. Pessoas negam o que fazem. Não são homens para declarar o que

fizeram, homens se vendem, homens comprometidos com empréstimos de laranjas

de dentro desta Casa. Depois têm que vender o voto para poder quitar.

Coincidentemente, os que fotografaram o voto aqui são os que aparecem na lista de

empréstimo que apresentaremos, em poucos dias, aos senhores. É lamentável, é

lamentável que esse seja o Estado de Minas Gerais hoje. Muito obrigado, Sr.
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Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

antes de entrar no conteúdo da LDO, informo que, uma vez que o Bloco PT-PCdoB

não está em obstrução, declino da integralidade do tempo ofertado pelo Regimento,

que é de 1 hora, caso haja quórum para a votação. Assim que houver quórum,

abriremos mão do tempo restante para proceder a votação. A LDO está na pauta, e

todos queremos o encerramento dessa votação, em razão de compromissos políticos

com lideranças, Prefeitos, diretórios e Vereadores por toda Minas Gerais.

Sr. Presidente, a LDO é importante, pois estabelecerá as diretrizes para o

Orçamento de 2010 e significará o último ano do atual governo, portanto, ano de

conclusão, de encerramento de uma etapa com vários projetos em andamento. Neste

ano, tivemos o cuidado de elaborar, a partir de sugestão popular, uma emenda

popular que apresentamos na revisão do PPAG do ano passado, do primeiro

monitoramento quadrimestral de políticas públicas executadas no Estado. O PPAG,

em Minas, é referenciado no Plano Mineiro de Desenvolvimento, com 13 áreas de

resultados, sendo 11 delas chamadas áreas finalísticas, como educação, saúde,

defesa social, redução da pobreza, logística e outras, as grandes áreas temáticas.

Essas áreas contêm 55 projetos estruturadores, prioritários, aprovados por esta Casa

em 2007 quando analisamos o Plano de Metas 2008/2011. Cada um desses projetos

estruturadores tem suas ações específicas em um total de 361 ações.

Como disse, neste ano realizamos uma análise com a participação popular junto à

Comissão de Fiscalização Financeira. Dessas 361 ações, participaram 57 gerentes

dos projetos estruturadores, 139 entidades da sociedade civil organizada e

aproximadamente 450 pessoas. Ontem, tivemos a oportunidade de aprovar o balanço

dessas audiências. Abro um parêntese para novamente destacar a qualidade do

trabalho técnico realizado pelos servidores da Assembleia. Nesse balanço, há dados

interessantes que, preliminarmente, orientaram nossa atuação na LDO.

O primeiro dado importante é que a execução orçamentária e de metas físicas

deste ano, em que Minas Gerais foi muito afetada pela crise econômica, mostrou que
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não há homogeneidade na execução. Há diferenças de ritmos entre ações, projetos

estruturadores e áreas de resultado. Em 51,6% das ações integrantes dos projetos

considerados prioritários no Estado, houve 0% de execução. Isso mesmo, mais da

metade das ações vinculadas aos projetos prioritários do Estado não saíram do papel

até o mês de abril. Para se ter uma idéia, na área de resultado, de desenvolvimento

do Norte, Jequitinhonha, Mucuri e do Rio Doce, 70% das ações não tiveram execução

orçamentária. Isso ocorreu na região do semi-árido, em Municípios que precisam de

projetos implementados. Esse monitoramento revela uma preocupação especial com

os projetos e as ações vinculadas à área de resultado. A área de resultado Redução

da Pobreza teve 65% de suas ações com execução zero. Chamo atenção dos

Deputados, da sociedade civil, das entidades e dos gestores para que possamos

mudar essa situação no segundo semestre.

Surge aí uma preocupação, Sr. Presidente. O Estado teve uma queda de

arrecadação, em razão da crise, de aproximadamente R$1.300.000.000,00. Se não

houver uma recuperação da receita, algum contingenciamento será feito. E o critério

técnico aqui exposto pela Seplag seria contingenciar as áreas com menor execução.

Prevendo isso, apresentamos uma emenda acolhida pelo relator, Deputado Juarez

Távora, a quem agradeço o acolhimento dessa importante emenda. Estamos

colocando na LDO que, caso haja contingenciamento, a área da criança, a área da

assistência social, as emendas populares e a segurança pública não sejam objeto de

contingenciamento de recursos, uma vez que saúde e educação têm recursos

vinculados por lei. Se garantimos saúde e educação é porque já há exigência

constitucional. Na LDO, salvo assistência social, criança e adolescente, segurança

pública e as emendas populares, já temos uma espécie de mecanismo de proteção

orçamentária para a área social. Essa emenda, muito importante, deverá ser

aprovada hoje.

O relator também acolheu uma emenda exigindo a disponibilização do chamado

Orçamento Criança e Adolescente, metodologia nacional de acompanhamento da

execução orçamentária de ações direta ou indiretamente relacionadas à área da

criança e do adolescente. Apresentamos também emenda que adapta a Lei

Orçamentária à Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho, que obriga que a oferta da
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merenda escolar nas escolas públicas adote no mínimo 30% de produtos regionais da

agricultura familiar. De todo recurso gasto pelo Estado com alimentação escolar para

o próximo ano, 30% serão dirigidos à aquisição de produtos da agricultura familiar.

Com nossa emenda, essa lei federal será adaptada ao Orçamento do Estado.

Estamos colocando a economia solidária como objeto de possibilidade de

financiamento pelo BDMG.

O Poder Executivo tornará disponível, na internet, para o acesso de toda a

sociedade, as informações sobre a LDO, orçamento anual, informações de

programação e execução bimestral das metas físicas do PPAG, e execução

orçamentária quadrimestral. Temos, portanto, um conjunto de emendas, inclusive

emendas que estabelecem que, caso não se executem, os recursos do SUS, do

SUAS e da Fapemig não podem ser transferidos para o Tesouro. Eles deverão ser

alocados na área respectiva.

Apresentei emendas em sintonia com o Bloco PT-PCdoB, que também apresentou

várias por meio do nosso Líder, Deputado Padre João, principalmente na área da

transparência orçamentária. Tivemos a preocupação em retirar, da Lei de Diretrizes

Orçamentárias, um mecanismo de flagrante inconstitucionalidade, ilegalidade, que

interferia na legislação eleitoral, dava uma espécie de cheque em branco para

doações de qualquer natureza de bens no período eleitoral. Imagine só, Deputada

Maria Tereza Lara, a cada dia a gente vê, aqui, um Deputado da base de governo,

denunciar o uso da máquina por prováveis candidatos a esta Assembleia e à Câmara

de Deputados, que estão no governo estadual. Acho que o Ministério Público deveria

acompanhar essas denúncias. Não foram denúncias que partiram da Oposição,

vieram da própria base de governo. O Deputado Arlen Santiago denunciou o uso da

máquina nas ações voltadas para o semiárido mineiro. Outros Deputados já fizeram a

mesma indagação, a mesma denúncia. Isso é sério. Esta tribuna é séria. Quando

uma pessoa faz uma denúncia, temos de apurar os fatos.

Na LDO, havia um dispositivo que criava uma situação de excepcionalidade no

Estado de Minas Gerais. Em nosso Estado, não precisaria cumprir-se a legislação

eleitoral. Felizmente, esse artigo foi ou será retirado, o que é muito importante para

que haja transparência nas ações governamentais no ano das eleições. Não
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queremos o engessamento, mas também não podemos reforçar o uso da máquina

indiscriminadamente. Foi, portanto, importante a retirada dessa emenda. É uma

votação que pouca gente acompanha, valoriza, mas é uma espécie de espinha dorsal

do que será o orçamento do ano que vem. Há várias outras ponderações, mas, antes,

concedo aparte à nobre Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado André Quintão,

cumprimento-o e parabenizo-o pelo seu trabalho, sobretudo no acompanhamento do

PPAG, por meio da Comissão de Participação Popular, e, agora, acompanhando todo

o processo de discussão da LDO. É o controle social, a participação popular, que, de

fato, tornará transparente não só a legislação como o seu cumprimento. Concordo

com V. Exa., pois esse item da LDO oficializava uma situação a que somos

contrários. Não podemos permitir que políticas públicas sejam usadas para

direcionamento, para campanhas eleitorais, o que seria muitíssimo grave, podendo

ser considerada a inconstitucionalidade da lei e desse projeto, caso persistisse esse

item no projeto da LDO. V. Exa., sempre atento, e o nosso Bloco dão essa

contribuição.

Também quero fazer referência ao Programa Economia Popular Solidária, que tem

prioridade no nosso mandato. Queremos fazer um trabalho conjunto, porque esse

Programa possibilita geração de renda, construção de cidadania, inclusão social. Esta

tribuna é um espaço extremamente sério, é preciso muita prudência, porque tudo o

que dizemos tem de ser comprovado. Aquilo que achamos que está contrário, temos

de contradizer ou pedir a apuração, porque o parlamento brasileiro precisa ser

fortalecido e, cada vez mais, valorizado. Agora, isso depende de cada um de nós e do

uso desta tribuna para que sempre a verdade e a justiça prevaleçam. Mais uma vez,

quero cumprimentar V. Exa. e dizer que pode contar conosco nesse processo de

participação popular, avançando da democracia representativa - que tem de ser

fortalecida - para a democracia direta e participativa. Nesse sentido, a Comissão de

Participação Popular, cuja Presidência V. Exa. ocupa pela segunda ou terceira vez -

também tivemos a oportunidade de presidi-la - tem papel extremamente importante

nesta Casa, com esses objetivos.

O Deputado André Quintão* - Agradecemos à Deputada Maria Tereza Lara e
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destacamos que, no período em que ela foi a Presidente da Comissão de

Participação Popular, houve vários avanços, aliás, por meio de emendas ao

Orçamento. No período de 2003 a 2009, 548 emendas populares foram aprovadas no

Orçamento e no Plano Plurianual de Ação Governamental. Hoje, muitas ações

realizadas em Minas são resultado do trabalho da Assembleia. O início da escola em

tempo integral e a oferta de alimentação escolar no ensino médio em Minas Gerais se

devem à uma emenda popular ao PPAG. Minas foi o primeiro Estado a participar do

financiamento da chamada Proteção Social Básica. Isso, Deputado Carlin Moura, é

resultado de emenda popular apresentada na Comissão de Participação Popular.

Hoje, é um projeto estruturador de R$39.000.000,00, mostrando que a participação

popular dá resultado.

Nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, queremos garantir 2010 com investimentos

e com conclusão de projetos previstos no Plano Plurianual. Temos, por exemplo, o

Proacesso, que merece o nosso elogio. Nunca vi tanto padrinho para esse programa.

Nós, da Oposição, ajudamos a implantar o Proacesso, porque aprovamos aqui, nesta

Casa, no primeiro Plano Plurianual, o seu projeto estruturador, diferentemente de

Brasília. Em Brasília, é oposição com sangue na boca, o que podem fazer para

prejudicar o Governo Lula, fazem. Aqui, não, quando o projeto é bom, o PT e o

PCdoB ajudam. O Proacesso tem recurso da CID, que é imposto federal; do governo

do Estado e de empréstimos. A Oposição aprova, aqui, na Assembleia, esses

empréstimos. Aprovamos o Proacesso, porque queremos que ele seja concluído,

para que nenhum Município fique sem ligação asfáltica. A LDO é importante para que

programas como o Proacesso sejam concluídos. Não queremos que nenhum

Município mineiro fique sem Centro de Referência da Assistência Social - Cras. Por

isso, é que apresentamos essa emenda, para que não haja nenhum

contingenciamento de recurso em 2010 na área da assistência social. E não haverá,

porque esta Casa aprovará essa emenda aqui, hoje. Antes de concluir, concedo a

palavra ao Deputado Doutor Viana e, logo depois, com o maior prazer, ao Deputado

Célio Moreira.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Agradeço o aparte, nobre Deputado André

Quintão. Ocupo este microfone para falar a Minas Gerais sobre o trabalho
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desenvolvido por V. Exa. nesta Casa, destacando o que realiza na Comissão de

Participação Popular. Nessa Comissão, os anseios da sociedade são legitimamente

cobrados e trazidos a esta Assembleia, numa demonstração extraordinária da relação

que temos de ter com o povo. Parabenizo-o pela sua atuação, que merece destaque

e o reconhecimento de todos nós. Estamos em partidos diferentes, em situações

partidárias diferentes, mas nada me impede de, conscientemente, dar este

testemunho, reforçando o seu belo trabalho. De forma ampla e destacada, por meio

da Comissão de Participação Popular, V. Exa. apresenta bons projetos, originados

diretamente do povo. Faço-lhe esta homenagem, este reconhecimento pessoal à sua

atuação. Temos avançado muito com a participação popular. Muitas coisas que

pareciam despercebidas têm sido incluídas, graças à sua dedicação. Com muita

paciência, habilidade, competência e com o conhecimento da área social, a que

pertence, V. Exa. tem conseguido apresentar projetos que não temos como deixar de

aprovar, pelo conteúdo e pela importância. Quando o projeto vai em direção ao povo,

não pode haver oposição. Parabéns pelo seu trabalho. Hoje, no encerramento, se

Deus quiser, dos nossos trabalhos deste primeiro semestre, apresento este

testemunho da sua participação, do seu belo trabalho.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente

desta Casa, retribuindo o apoio da Mesa da Assembleia e dos colegas desta Casa.

As emendas populares são apresentadas pela sociedade, mas são votadas, nas

comissões e no Plenário, pelos Deputados. Portanto, os Deputados e as Deputadas

têm grande parcela de responsabilidade. Como disse o Deputado Irani Barbosa,

muitas vezes resolvemos situações, votamos, e o pessoal na base, Secretários

declarados candidatos, agem como se fosse a favor deles. A Assembleia trabalha

noite e dia aprovando os projetos prioritários no Orçamento, autorizando

empréstimos. Muitas vezes, os Deputados nem ficam sabendo de uma realização, de

uma conquista, que é de todos. Mas o importante é que a obra, a política pública

chegue ao cidadão. Por exemplo, a instalação de Centros de Referência de

Assistência Social - Cras - nos Municípios mineiros deve-se emenda popular

aprovada pela Assembleia. Uma parte é recurso que o Ministro Patrus, do Bolsa-

Família, destina ao Estado. Patrus foi um dos nossos melhores Prefeitos, formando
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excelente time junto ao Célio de Castro e ao Pimentel. O Ministro vem desenvolvendo

um trabalho excepcional. Os recursos do Ministério do Desenvolvimento Social mais

os recursos aprovados nesta Casa, obviamente destinados pelo gestor estadual, a

Sedes, permitem a implantação do Cras em quase 500 Municípios de Minas.

Também a alimentação escolar do ensino médio noturno é uma conquista desta

Assembleia, de todos nós.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Agradeço ao Deputado André Quintão.

Também quero parabenizá-lo e testemunhar o seu trabalho à frente da Comissão de

Participação Popular. Já falei várias vezes da sua seriedade, da sua competência,

principalmente voltada à área social. Mais uma vez, parabenizo-o pelo seu trabalho.

Sei da sua índole, do seu compromisso com a questão social. Pedi aparte a V. Exa.

para dar uma notícia. Infelizmente, perdemos uma pessoa muito querida na data de

ontem, uma pessoa que fez muito nas Arquidicioceses de Belo Horizonte e de

Diamantina. Quero comunicar o falecimento de D. Paulo Lopes de Faria. Ele faleceu

ontem e está sendo velado, hoje, no Bairro das Indústrias. Seu corpo será levado

para Diamantina, onde será velado na Basílica do Sagrado Coração de Jesus.

Amanhã, ele será sepultado na cripta da Catedral após a missa. Perdemos um

homem que fez muito, não só anunciou a palavra de Deus, mas também muito

trabalhou para o bem das pessoas. Ele ajudou muito o Vale do Jequitinhonha, a

região central de Minas e Belo Horizonte. Lamento muito dar a notícia do falecimento

do nosso querido D. Paulo Lopes de Faria. Quero anunciar, mais uma vez, que ele

será velado na Basílica do Sagrado Coração de Jesus. No sábado, após a missa, o

corpo será sepultado na cripta da Catedral. Lamento dar essa notícia, pois sei que

vários parlamentares tiveram contato com D. Paulo. Muitos são seus amigos.

Infelizmente, perdemos esse homem de Deus.

O Deputado André Quintão* - Agradeço as palavras do Deputado Célio Moreira e

me associo as suas manifestações de pesar aos familiares e às Arquidiocese de Belo

Horizonte e de Diamantina.

Concedo aparte ao Deputado Carlin Moura, não antes de cumprimentá-lo. Ele é um

Deputado atuante na Comissão de Participação Popular, é um defensor das políticas

públicas sociais, ajudou-nos na emenda que aprovaremos aqui hoje, para que, além
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do Orçamento Criança, o orçamento da área de segurança alimentar e nutricional

seja também disponibilizado num quadro específico, conforme solicitação do Consea,

tão bem presidido por D. Mauro Morelli. A política de segurança alimentar consagra

um direito essencial, que é o direito à vida. Não há vida sem uma alimentação

adequada. Por isso, é importante apoiar as comissões regionais de segurança

alimentar. Que cada Município implante sua política local de segurança alimentar, que

fortaleçamos a agricultura familiar! Repito, Deputado Carlin Moura, estamos

prevendo, no Orçamento do ano que vem, que 30% de tudo que o Estado gasta com

alimentação escolar sejam para adquirir produtos comercializados nas regiões,

produtos da agricultura familiar. Estou me referindo a produtos que fomentam a

agricultura familiar. Há uma lei federal que o Estado precisa cumprir. Para cumprir,

tem de colocar isso no Orçamento. Estamos colocando isso na LDO e vamos

fiscalizar. A alimentação adquirida da agricultura familiar é melhor para a saúde,

melhor para o Orçamento, gera uma renda local que dinamiza a economia e gera

emprego. O Presidente Lula, visionário que é, aprovou essa lei federal e agora vamos

aplicá-la no Estado de Minas, a partir dessa emenda que vamos aprovar hoje.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Agradeço ao Deputado André Quintão

suas palavras, mas também não posso deixar de registrar a importância que V. Exa.

tem na condução da Comissão de Participação Popular, fazendo parcerias com os

movimentos sociais organizados para intervir nas leis orçamentárias do Estado, o

exemplo maior da importância de se traduzir para o povo como atuar nas leis

orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é exemplo vivo disso, quando

determinamos essas diretrizes sempre com a participação popular. Quando V. Exa.

muito bem menciona a segurança alimentar e o orçamento da criança e do

adolescente, isso constitui diretrizes previstas no Orçamento que vão possibilitar a

execução orçamentária à frente, na Lei Orçamentária propriamente dita. Infelizmente,

ainda não conseguimos avançar em outros pontos. Poderíamos ter avançado na Lei

de Diretrizes Orçamentárias, na regulamentação da Emenda nº 29, da saúde. Se

houvesse entendimento, a Lei Orçamentária poderia prever, por exemplo, que os

12% destinados à saúde deveriam ser direcionados exclusivamente ao SUS, e não

fazer aquele desvio do investimento, como tem sido feito em Minas Gerais,
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colocando, por exemplo, esgoto da Copasa, saúde animal e aposentadoria como se

saúde fossem.

Quando uma lei de diretrizes orçamentárias é bem elaborada, o resultado vem

depois. Vamos tomar o exemplo da LDO federal. No ano passado, o governo federal

deu muita atenção à habitação popular e fez a previsão, na LDO federal, do programa

Minha Casa, Minha Vida. Graças a essa previsão orçamentária do governo federal,

hoje o programa passa a ser uma realidade.

Aproveito a oportunidade para fazer um registro, Deputado André Quintão. A cidade

de Contagem, tão bem administrada pela Prefeita Marília Campos, foi pioneira ontem.

É a primeira cidade a fazer um empreendimento na área do Minha Casa, Minha Vida.

Ontem a Prefeita Marília assinou a ordem de serviço e, a partir da semana que vem,

começará a construção de 280 habitações populares no programa Minha Casa,

Minha Vida, com um investimento inicial de R$13.000.000,00. Tudo isso é previsão

orçamentária do governo federal contida na LDO federal. Outro bom exemplo é que,

na LDO a ser votada em Brasília, há uma grande preocupação em relação ao metrô

de Belo Horizonte. Para o transporte coletivo público, a LDO federal prevê que a

Capital precisa ter melhores investimentos no transporte coletivo e no metrô. Então, a

LDO é um instrumento importante, e é fundamental traduzirmos isso para o povo.

Quero dizer ainda que, além de termos a previsão na LDO, é importante a

população acompanhar a execução, o chamado monitoramento. Mais uma vez, a

Comissão de Participação Popular, presidida por V. Exa., inova, ao acatar proposta

popular de realizar o monitoramento através das entidades da sociedade. Ontem V.

Exa. fez a leitura do relatório do monitoramento popular do PPAG e trouxe

informações que nos fazem refletir e chamam a atenção da sociedade para a

execução do Orçamento. No relatório, V. Exa. apontou que 52% das 361 ações

previstas no PPAG para até o final de abril de 2009 tiveram execução zero. E são

ações relacionadas justamente com a área de inclusão social e de combate à

pobreza. O que mais preocupa é que quase 71% das ações destinadas ao

desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce até abril de

2009 também tiveram execução zero. Quer dizer, precisamos melhorar a qualidade

da execução orçamentária de Minas no chamado orçamento social. O orçamento
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social, que é destinado ao povo, aos trabalhadores, aos excluídos, precisa ser mais

bem executado. Não adianta nada o Estado avançar no tocante a infraestrutura, não

adianta nada avançar relativamente ao Proacesso, se isso não vier acompanhado de

investimentos públicos na área social.

Então, quando discutimos a LDO, temos o intuito de mostrar às pessoas que a

participação popular e as diretrizes orçamentárias voltadas para a melhora da

qualidade de vida do povo são fundamentais. V. Exa. está de parabéns, ao realizar

esse trabalho. Acho que esses instrumentos de acompanhamento e orçamentários

são fundamentais para melhorar, sem dúvida nenhuma, o Estado de Minas Gerais.

Agradeço o aparte e, profundamente, as palavras de V. Exa. sobre o nosso humilde

trabalho à frente da Comissão de Participação Popular.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura. Antes de

passar a palavra ao Deputado Gustavo Valadares, lembro uma causa que temos em

comum e também com outros Deputados: a questão da criança e do adolescente.

Quem sabe essa emenda que impede contingenciamento, Deputado Carlin Moura,

possa possibilitar um maior apoio aos Conselhos Tutelares de Minas Gerais? Ainda

há no Estado Conselhos Tutelares sem veículo e, quando este existe, está aos

cacarecos e fica mais na oficina, dando mais trabalho do que se estivesse rodando, o

que seria bom. Não há computador. As emendas da Comissão de Participação

Popular, sempre apresentadas, atingem um número limitado de Municípios, 30 ou 40

Municípios, e seria importante que o Estado tivesse um volume maior de recursos

dirigidos para os Conselhos Tutelares, para que cada Conselho Tutelar tivesse o seu

veículo zero-quilômetro, o seu computador adequado e um suporte técnico. O

Conselho Tutelar é o guardião do direito da criança e do adolescente. Então,

apresentamos emendas com essa finalidade na LDO, tenho a certeza de que elas

serão aprovadas.

Mais uma vez, lembro ao Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, que estamos

aqui com o espírito de contribuir para o encerramento dos trabalhos, assim que haja

quórum. Estamos, aliás, com a disposição de abrir mão do restante do tempo, até

porque, Deputado Gustavo Valadares, nesta semana, a nossa voz... Participei de

eventos importantes nesta semana, na Pampulha, o de ontem, aliás, estava com 55
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mil pessoas, mas continuaremos a falar da LDO. Concedo aparte ao nobre Deputado

Gustavo Valadares, membro da Comissão de Participação Popular na sua origem.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Muito bem, Deputado André

Quintão. Hoje também tenho um pouco de dificuldade para me expressar, por conta

desse mesmo evento da noite de ontem. Apesar de não ter estado lá fisicamente,

participei dele aqui na Assembleia, em parte, e, depois, em casa, e a voz também

está um pouco rouca por conta disso. O evento foi para 54 mil pessoas, e também o

de quarta-feira fez com que extravasássemos um pouco a nossa alegria.

Mudando um pouco o assunto, V. Exa. hoje é doutor nesse PPAG, por conta do

excepcional trabalho que desempenha à frente da Comissão de Participação Popular

desde sua fundação. Lembro-me de que, na fundação dessa Comissão, nas

primeiras viagens realizadas, Deputado Carlin Moura, ainda na legislatura passada,

para discutirmos emendas para o PPAG, o Deputado André Quintão me levou com

ele a Araçuaí e Virgem da Lapa. Estive em cidades que não conhecia anteriormente e

fiquei sabendo das aflições do povo daquela região. Por conta do seu trabalho e

empenho, muita coisa vem se desenvolvendo e acontecendo na região, em conjunto

com o trabalho dos demais parlamentares que participam de forma ativa e direta para

a construção de um PPAG e uma LDO que dite os rumos do Estado para os próximos

anos.

Gostaria de abrir um parêntese no pronunciamento de V. Exa., pois, ao adentrar o

Plenário, deparei-me com o jornal “O Tempo” de hoje, cujo editorial diz o seguinte:

“Metrôs, estádios, empregos, hotéis, avenidas e devaneios”. Este é o título do

editorial do jornal “O Tempo” de hoje, que trata da Copa de 2014 e das promessas

que estão sendo feitas. De forma muito interessante, o editorial diz que as propostas

das cidades que serão sedes da Copa chegam a superar as obras de Paris, de

Tóquio e de outras cidades do Primeiro Mundo. Realmente, todos sabemos que

muitas obras não serão realizadas. No rol, o jornal inclui gestores públicos municipais

e estaduais, Deputados, governo federal e todo o mundo, como se estivéssemos

vivendo em outro planeta, quando buscamos soluções para a Copa. Como tratamos

de uma Lei de Diretrizes Orçamentárias e de situações que, para o bem ou para o

mal, construirão a nossa cidade para receber a Copa de 2014, não poderei me furtar
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de registrar a minha preocupação com o metrô. O final do editorial de ontem do jornal

“O Tempo” já tinha citado que o governo federal liberará este ano apenas

R$19.000.000,00 para o metrô de Belo Horizonte. Para o ano de 2010, não liberará

nenhum tostão sequer. Belo Horizonte, com uma população aproximadamente de

2.400.000 habitantes, receberá muito menos do que outras cidades que têm um

metrô menor e uma população infinitamente mais reduzida do que a nossa.

Deixando de lado alguns devaneios e utopias, essa é uma preocupação, pois, se

desejamos receber, à altura, a Copa de 2014, ou, mais do que isso, se quisermos

deixar às próximas gerações de belo-horizontinos um legado, como Barcelona deixou

quando se preparou para as Olimpíadas de 1992, o metrô de Belo Horizonte precisa

ser colocado em prática. Nesta última reunião do semestre, na Assembleia

Legislativa, conclamo os parlamentares para que todos nós, independentemente de

partido e ideologia, estejamos juntos em busca desses recursos necessários para

fazer do metrô de Belo Horizonte o transporte público preferencial para a sua

população, iniciando-se pela Copa de 2014. Precisamos de R$4.000.000.000,00 para

concluir a Linha 1, que já funciona do Eldorado até a Lagoinha; precisamos fazer a

Linha 2, que vai do Calafate, que já possui uma estação da Linha 1, até o Barreiro; e

precisamos da Linha 3, que liga a região da Savassi até a Lagoinha. Quem sabe

possamos ligar também a Savassi à região hospitalar. Precisamos do apoio de todos

os parlamentares e, como V. Exa. trata tão bem dessa questão orçamentária,

conclamo todos os que têm parcerias e trabalham em conjunto com os Deputados

Federais, para que façam um apelo, na tentativa de sensibilizar o governo federal

sobre a importância da disponibilização de verba para o nosso metrô, por meio do

famoso PAC da Mobilidade Urbana, que está sendo preparado para a Copa de 2014,

ou que aceite a opção da Prefeitura de Belo Horizonte e do governo do Estado da

parceria público-privada. O governo do Estado, a Prefeitura de Belo Horizonte e...

Deputado Carlos Pimenta, ainda faltam 15 minutos, e o Deputado André Quintão

ainda está na tribuna. Muito pouco acontecerá antes desses 15 minutos. Não

precisam ficar aflitos. V. Exa., assim como eu, esteve aqui ontem à noite. Perdi uma

festa, porque fiquei por conta deste Plenário. Então, 15 minutos a menos ou a mais

não farão diferença. Esse assunto é muito importante. Pode ser que para V. Exa., que
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é de Montes Claros, isso pouco importa, mas para nós, que queremos fazer de Belo

Horizonte uma Capital moderna, isso é importante.

Conclamo todos, para que, juntos, busquemos, no governo federal, recursos do

PAC da Mobilidade Urbana, para que o metrô de Belo Horizonte saia do papel e se

torne realidade. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Parabenizo o Deputado Gustavo Valadares, porque a

Copa do Mundo pode ser uma oportunidade, mas temos de trabalhar com

responsabilidade, planejamento e fiscalização. As obras e os investimentos oriundos

dessa conquista nacional de trazer novamente a Copa para o País têm de ser

realizados com muita responsabilidade, pois as obras não devem ter características

de megalomania e não podem servir somente para esse momento esportivo.

Precisamos pensar que a Copa de 2014 tem de deixar benefícios permanentes. Vejo

oportunidades para Belo Horizonte. O metrô é uma novela, muitos políticos foram

eleitos com esse metrô de Belo Horizonte. Já vi muitos políticos prometendo que

levariam o metrô para não sei onde. Quando eu era Vereador na Capital, o pessoal já

dizia isso. Parece que iriam colocar o metrô em uma caixa, entrar em um ônibus e

levá-lo ao bairro. Diziam, por exemplo: “Vou levar o metrô até o Barreiro”. É

necessário que se invista no metrô, Belo Horizonte precisa do metrô. Quem sabe, a

Codemig, empresa 100% pública, poderá fazer esses investimentos em parceria com

o governo federal? Essa discussão é muito importante. Devemos ficar atentos a isso

na LDO, no orçamento do Estado e, principalmente, no orçamento federal. Essa

questão é suprapartidária. Também são importantes a duplicação das Avenidas

Antônio Carlos e Pedro I, além da melhoria do acesso à Avenida Pedro II. Sr.

Presidente, essa discussão tem o objetivo de aprovarmos a LDO com essas emendas

e com os destaques que faremos.

Deputado Juarez Távora, quero cumprimentá-lo por sua sensibilidade em conversar

com os Deputados. Haverá algumas polêmicas, mas na área social, V. Exa. garantiu

as nossas emendas, evitou o contingenciamento na área social, no Orçamento

Criança, na Economia Solidária, enfim, houve maior transparência. Encaminho pela

aprovação. Espero, Deputado Gustavo Valadares, que hoje possamos votar a LDO.

Cumprimento o Deputado Sebastião Helvécio, que sempre ajudou na Comissão de
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Participação Popular. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Vêm à Mesa requerimentos dos Deputados Padre João, solicitando a votação

destacada das Emendas nºs 59, 88 e 213, dos §§ 1º e 2º do art. 19 e do art. 52, e

Gilberto Abramo, solicitando a votação destacada das Emendas nºs 1 a 22. A

Presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso XVII do art. 232

do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando que as emendas e

os dispositivos destacados sejam apreciados em duas votações, a saber: em último

lugar, as Emendas nºs 59 e 88 e, em primeiro lugar, os §§ 1º e 2º do art. 19, o art. 52

e as Emendas nºs 1 a 22 e 213. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - 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” 39 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do requerimento.

Questão de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Peço a V. Exa. para pedir a leitura do projeto em

votação e das emendas.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que a publicação dispensa a

leitura, pois foi publicado no diário oficial do dia 21 de maio do corrente ano.

Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e destaques. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, peço 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
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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 Deputado Walter Tosta - Sr. Presidente, tentei em três painéis e não consegui.

Quero que registre meu voto “sim”.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 Deputados, que, somados

a esta Presidência, perfazem o total de 39 parlamentares presentes. Está ratificada a

aprovação do projeto, salvo emendas, subemendas e destaques. Em votação, os §§

1º e 2º do art. 19, o art. 52 e as Emendas nºs 1 a 22 e 213. As Deputadas e os

Deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitados.

Deputado Irani Barbosa - 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 Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, corrijo meu voto. Meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 3 Deputados. Votaram “não” 36

Deputados, perfazendo o total de 39 votos. Está ratificada a rejeição dos §§ 1º e 2º do

art. 19, do art. 52 e das Emendas nºs 1 a 22 e 213. Em votação, as emendas e

subemendas com parecer pela aprovação, salvo destaques. As Deputadas e os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

O Deputado Irani Barbosa - 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.
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- 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 das emendas e das subemendas com parecer pela aprovação,

salvo destaques. Com a aprovação das subemendas, ficam prejudicadas as

Emendas nº 57, 60, 68, 70, 71, 72, 83, 86, 96, 97, 102 e 152. Com a aprovação da

Emenda nº 69, fica prejudicada a Emenda nº 89. Em votação, as Emendas nºs 23 a

56, 61 a 66, 73 a 82, 84, 85, 87, 90, 91, 93 a 95, 98 a 101, 103, 104, 106 a 151 e 153

a 211. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Irani Barbosa - 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 - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 39 Deputados. Está

ratificada a rejeição das Emendas nºs 23 a 56, 61 a 66, 73 a 82, 84, 85, 87, 90, 91, 93

a 95, 98 a 101, 103, 104, 106 a 151 e 153 a 211. Em votação, as Emendas nºs 59 e

88. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.

(- Pausa.) Aprovadas.

O Deputado Irani Barbosa - 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” 38 Deputados. Votou “não” 1 Deputado,

perfazendo o total de 39 votos. Está ratificada a aprovação das Emendas nºs 59 e 88.

Com a aprovação da Emenda nº 59, fica prejudicada a Subemenda nº 1 à Emenda nº
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59. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.337/2009, salvo os

§§ 1º e 2º do art. 19 e o art. 52, com as Emendas nºs 58, 59, 67, 69, 88, 92, 105, 212

e 214 a 217 e com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 6, 57, 60, 68, 70, 71, 72 e

97. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, enquanto aguardamos a redação final,

quero agradecer aos Deputados e Deputadas que aprovaram emendas importantes

do Bloco PT-PCdoB. Como já disse, são emendas relacionadas ao apoio à agricultura

familiar, adequando o Orçamento à lei federal, que exige a aquisição de alimentos da

agricultura familiar para a alimentação escolar. Há emenda que obriga o Executivo a

enviar quadro demonstrativo orçamentário específico da área da criança e do

adolescente e também da área de segurança alimentar. Outra emenda que merece

destaque é a que recomenda o não contingenciamento de recursos na área da

assistência social, da criança e do adolescente, da segurança pública e também das

emendas populares. Essa é uma forma de buscarmos a efetivação das emendas

populares. Agradecemos, ainda, a aprovação de emenda que obriga o Executivo a

conferir maior transparência na execução orçamentária, disponibilizando, na internet,

toda a lei orçamentária, a LDO, informações de programação e execução bimestral

das metas físicas do plano plurianual, bem como a execução orçamentária

quadrimestral. Registro que aprovamos a supressão no texto da LDO de um artigo

que flexibilizava, no período eleitoral, a doação de bens, de materiais, num flagrante

desrespeito à própria legislação eleitoral em vigor. Foi importante. Entendemos que o

orçamento de 2010 é relevante. É o último ano dos governos Aécio e Lula. Queremos

a conclusão de programas importantes, entre eles o Proacesso, que trata do

asfaltamento dos Municípios que ainda não têm asfalto na ligação rodoviária.

Achamos fundamental a universalização dos centros de referência da assistência

social, tendo pelo menos um em cada Município de Minas Gerais. Queremos a

ampliação das ações voltadas para o desenvolvimento dos Vales Jequitinhonha,

Mucuri, Rio Doce e Norte de Minas. O monitoramento popular deste primeiro

quadrimestre mostra que 70% das ações dessa área de resultado não foram

executadas, não saíram do papel até o mês de abril. Não precisamos esperar 2010.
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Desta tribuna, cobramos que essas ações sejam realizadas imediatamente para

termos uma execução plena das 361 ações constantes dos projetos estruturadores.

Aprovamos o reforço do Orçamento Criança, destinando recursos para a

disponibilização de carros para os conselhos tutelares de Minas Gerais. Ressalto a

importância de ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional no Estado.

Como disse, não só na área da alimentação escolar, mas também estimulando os

Municípios a firmar parcerias com o governo federal na implantação de cozinhas

comunitárias, banco de alimentos e de restaurantes populares, como Patrus Ananias,

Ministro do Desenvolvimento Social, ex-Prefeito de Belo Horizonte, vem fazendo no

País, particularmente em Minas Gerais. Lembro-me do ex-Prefeito Célio de Castro.

Haverá um tributo, uma celebração em homenagem ao ex-Prefeito, infelizmente não

mais entre nós. No dia 20 de julho, completa um ano que ele faleceu. A família me

pediu para convidá-los para essa celebração, essa lembrança, esse tributo ao grande

homem Célio de Castro, que acontece no dia 20, nesta segunda-feira, às 19h30min,

no Sindicato dos Jornalistas, em Belo Horizonte. A data de aniversário do Prefeito é

11 de julho, dia da inauguração do Restaurante Popular de Belo Horizonte.

Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas deixa sua lembrança, sua obra. Foi um

gestor público que sempre destinou recursos para a área social. Agradeço a todas as

Deputadas e Deputados que aprovaram as emendas apresentadas pelo Bloco PT-

PCdoB e também ao nobre relator Juarez Távora. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, nossa

declaração de voto é para parabenizar nosso Presidente pela condução política das

últimas horas. A votação da LDO, neste momento, tirou-nos algumas dúvidas que não

representariam problemas. O que nos deixou dúvida, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputadas, foi o projeto da modificação da lei ambiental. Quem acompanhou o

projeto, notou que foram levantadas várias dúvidas. A primeira era sobre a resolução

da situação urbana, porque o Ministério Público, o IEF e a Polícia Ambiental agora

têm também o poder de legislar. Fazem isso mais que o Poder Legislativo. Estão

misturando lei ambiental e lei florestal com lei urbana, esquecendo-se de que, na

maioria das cidades, existe plano diretor aprovado, existe uma situação consolidada.

Mesmo assim, notificam e criam dificuldades, atrasando empreendimentos por causa
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de uma preservação ambiental que não existe, por se tratar de uma área consolidada.

Sr. Presidente, a retirada desse projeto nos vai dar a oportunidade de, durante o mês

de agosto, voltar a discuti-lo. Faço apelo aos Deputados que, nesses 15 dias de

recesso, deem uma lida no Projeto de Lei nº 271, discutam-no em suas cidades,

vejam o que está acontecendo nas Prefeituras, quais as dificuldades que a Polícia

Ambiental está criando e o que o Ministério Público está exigindo acima da realidade.

Infelizmente, agora, vários órgãos cismaram de inventar a roda. O Ministério Público

está legislando, assim como a Polícia Ambiental. Também teremos de rever as

atribuições do Corpo de Bombeiros. Agora, o Corpo de Bombeiros passou a exigir

mais de construções, de festas, de qualquer evento que possa aglomerar pessoas. O

Corpo de Bombeiros está legislando e determinando regras, com as quais

convivemos há mais de 500 anos e nunca tivemos problemas. Mas agora, estão

inventando regras, até por falha da nossa legislação, por falha da redação que

costumamos dar às leis, propiciando margem à interpretação, permitindo que eles

legislem e interpretem a lei da forma que quiserem.

O Deputado Sargento Rodrigues - Cumprimento V. Exa. que, como sempre, com

muita lucidez, traz assuntos de grande relevância para esta Casa. É uma pena,

Deputado Antônio Júlio, que, às vezes, os Deputados se dispersem na fiscalização e

no acompanhamento de políticas públicas. Deputado Antônio Júlio, os Deputados

desta Casa precisam, de uma vez por todas, entender que é importante acompanhar

os desdobramentos da regulamentação de uma lei. V. Exa. disse que alguns órgãos

do Poder Executivo estão legislando, e isso é verdade. V. Exa. tem razão: estão

usurpando a função que não é deles, mas genuína deste Parlamento. Este

Parlamento é que deve legislar. Na Polícia Militar, ocorre de o cidadão legislar por

memorando, portaria e nota de instrução. Aprovei um requerimento na Comissão de

Constituição e Justiça, semana passada, solicitando ao Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, Presidente da Comissão, que marcasse audiência pública para trazermos aqui

exemplos dessa usurpação de poder. Deputado Antônio Júlio, faço questão de, na

véspera da audiência, avisar V. Exa para mostrar-lhe a aberração que o Corregedor,

Cel. César Romero, está cometendo no âmbito da Polícia Militar. Ele está legislando

por meio de nota de instrução. Através da nota de instrução, ele alterou o Código de
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Ética e Disciplina dos Militares, que é a Lei nº 14.310, votada por V. Exa. nesta Casa

em 2002. Agora, a Nota de Instrução nº 2, da Corregedoria, viola o devido processo

legal garantido pela Constituição da República e ainda acaba com o amplo direito de

defesa do contraditório porque, de acordo com o chamado Relatório de Informação

Preliminar - RIP -, o policial não pode ser ouvido, assistido por advogado. V. Exa.,

bacharel em direito, sabe o que isso representa para o devido processo legal: violar o

amplo direito de defesa do contraditório, a participação do advogado, quando a

pessoa é acusada dentro de um processo legal. Ele criou a figura do chamado RIP.

Comungo com V. Exa. da ideia de que não podemos permitir que pessoas do

Executivo - da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Secretaria de Meio Ambiente ou de

qualquer outro órgão - venha a legislar. É preciso tomar cuidado porque muitas vezes

estamos aprovando leis que remetem a regulamentação para o Executivo, de forma

mais ampla, conforme V. Exa. abordou no final de sua fala. Nessa regulamentação,

aproveitam e criam tipos administrativos que não existem, criam sanções sem a

devida previsão legal, conforme prescreve o direito administrativo, o que acaba por

ferir frontalmente a Constituição da República. Estamos atentos e comungamos com

o pensamento de V. Exa. Não podemos permitir que os gestores públicos,

especialmente do Poder Executivo, venham usurpar a função genuína do legislador,

que é do Deputado nesta Casa. Parabenizo V. Exa., que tem nosso apoio

incondicional para a correção dessa matéria. Cabe a nós fiscalizar e apresentar

projeto de resolução sustando os efeitos desse tipo de ato normativo, que vai de

encontro aos princípios constitucionais.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado. Só para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de

parabenizar o Deputado Juarez Távora, Deputado de primeiro mandato, que mostrou

muita competência, responsabilidade e dedicação na elaboração do parecer da LDO.

Sabemos o quanto é difícil, quais os interesses em torno da LDO, tanto que são mais

de 200 emendas. O Deputado, com muita competência junto a sua assessoria,

elaborou um bom parecer, um bom relatório. Portanto, Deputado Juarez, parabéns.

Quando o Deputado quer-se dedicar, sabe fazer as coisas, apesar de não ser fácil.

Durante 20 dias, V. Exa. dedicou praticamente todo o seu tempo à LDO, o que
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demonstra sua responsabilidade e competência. Fica aqui o nosso abraço e os

nossos parabéns pela elaboração do parecer da LDO.

Declarações de Voto

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Antes de declarar meu voto,

gostaria de saudar o Dr. Vicente de Paula, Presidente da Associação de Garantias do

Atleta Profissional - Agap -, que está na entrada do nosso Plenário. Defensor Público

de carreira no Estado de Minas Gerais, é autor de vários artigos que tratam da lei do

atleta profissional. Juntamente com Piazza e outros ex-atletas, foram os grandes

lutadores pelo reconhecimento da profissão do atleta profissional. A legislação, que

reconheceu nossa atividade em abril de 1976, tem o esforço e a inteligência do Dr.

Vicente de Paula, ex-atleta profissional do Clube Atlético Mineiro e do Renascença.

Gostaria de fazer uma saudação a esse grande advogado, a essa bandeira do futebol

brasileiro, tão importante para a história do atleta profissional no Brasil. Sempre

gostamos de dizer que o Brasil é o País do futebol, mas a legislação que reconheceu

o atleta profissional só foi criada em 1976, com a inteligência desse homem que

acompanha o Plenário da Assembleia Legislativa nesta manhã. Queria, ao declarar

meu voto, saudar o Deputado Juarez Távora pela competência na elaboração dessa

legislação tão importante. E a legislação, Deputado Domingos Sávio, demonstra que

o nosso é um Estado de resultados, um Estado que, com o Governador Aécio Neves

juntamente com o Prof. Anastasia, fez um planejamento. Nós, a partir da Assembleia

Legislativa, com o governo organizado, pudemos colher isso. A Assembleia pode

trabalhar conhecendo os 57 projetos estruturadores, projetos que têm recursos, cuja

execução orçamentária podemos acompanhar. O governo estadual, desde a primeira

hora, assumiu, com o governo federal, o apoio ao Sistema Único da Assistência

Social - Suas. O governo de Minas Gerais foi o primeiro, entre os Estados brasileiros,

a assumir, com o governo federal, a implantação do Suas. Deputado Domingos

Sávio, dê uma olhada - e V. Exa. tem sempre esse cuidado - na execução do Suas

em Minas Gerais. A execução é altíssima. O governo leva a sério essas questões. O

Sistema é estruturador no Estado, e podemos colher toda essa organização, esse

planejamento. Recentemente, aqui, neste Plenário, fiquei muito incomodado. O

Deputado Weliton Prado fez uma crítica à Secretaria de Educação dizendo que
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nossas escolas não teriam talheres, pratos, copos para as crianças. Isso me

incomodou especialmente porque, junto com a Deputada Gláucia Brandão, aqui

presente, representamos a Assembleia Legislativa no Conselho Estadual da

Alimentação Escolar. É minha obrigação. É obrigação da Deputada Gláucia Brandão

que isso não aconteça. Fazemos fiscalização nas escolas. Eu tive oportunidade de

fazer refeição nas escolas de Minas Gerais. Não falta nada, Deputado Domingos

Sávio. É uma irresponsabilidade dizer uma coisa dessas no Plenário. Tive o cuidado

de enviar as notas taquigráficas para o Conselho Estadual da Alimentação Escolar,

que responderá oficialmente ao Deputado Weliton Prado, mostrando-lhe o que o

Estado de Minas Gerais tem feito. Este é um Estado sério. Vemos na lei a previsão

para o término de todas as obras do Proacesso, desses projetos importantes. Alegro-

me especialmente com um deles, que, como Secretário de Estado, iniciei. Um projeto

simples de iluminação de campos, em que o governo entrou com tudo. São mais de

600 campos de futebol, que é o lazer da população mais carente do nosso Estado,

iluminados. Junto com meu querido amigo Deputado Dinis Pinheiro, inauguramos a

iluminação em Ibirité, onde o irmão do Deputado Dinis Pinheiro fez com que a

iluminação dos campos se tornasse iluminação pública, não sendo paga pela sua

utilização. Portanto, temos, na parte da noite, o lazer para os trabalhadores, para os

jovens e para as crianças. Parabenizo a Assembleia Legislativa, que tem facilitado a

revisão do PPAG e visto, no monitoramento da execução do orçamento do referido

plano, a presença da sociedade dando a sua contribuição.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, nessa mesma linha, quero manifestar

nosso voto favorável à LDO, que acabamos de votar. Cumprimento o Deputado

Juarez Távora, que foi extremamente zeloso, atencioso, tanto com a base do governo

quanto com a Minoria, fazendo com que produzíssemos um documento democrático,

avançado e, acima de tudo, que assegura ao Estado as premissas para elaborarmos

um Orçamento, no segundo semestre, que vá ao encontro dos interesses do povo

mineiro. Nessa linha, dou sequência à reflexão feita pelo Deputado João Leite. Esta é

uma nova era, um novo momento na história de Minas Gerais. Não é por acaso que,

hoje, o Governador Aécio Neves é considerado - e não só por nós, mineiros, mas por

todo o Brasil - o Governador com o melhor desempenho entre todos os Governadores
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do País. Isso não é por acaso. Não é um mero gesto publicitário ou uma articulação

político-partidária, mas um sentimento do povo. Por que a população responde de

forma positiva quando avalia o governo Aécio Neves? Porque ele fez um trabalho

com planejamento e teve coragem e austeridade para fazer mudanças num primeiro

momento. Isso é fundamental na administração do dinheiro público. Não se pode

fazer uso do dinheiro público sem a devida responsabilidade. Precisamos ter esse

cuidado. O dinheiro do povo tem de voltar para o povo. Para isso, é preciso

austeridade e responsabilidade, e não gastos abusivos, e é preciso planejamento,

que é fundamental. Até recentemente, leis como o Plano Plurianual de Ação

Governamental, a Lei de Diretrizes Orçamentarias e o próprio Orçamento eram

votadas quase por obrigação, por uma rotina constitucional. Eram um pouco peça de

ficção. Mas, com o governo Aécio Neves, passaram a ser documentos sérios, de

política pública bem-definida, para não termos surpresas desagradáveis, como

anunciar uma obra, e depois não executá-la. Esse não é o estilo do Governador Aécio

Neves. Ele só anuncia aquilo que, efetivamente, fará. Mas, para isso, tem de haver

planejamento. Vejam o Proacesso: ele anunciou que levaria asfalto a todas as

cidades mineiras, agora, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já estamos garantindo

que, no ano que vem, o Governador cumprirá integralmente essa meta. Na área da

saúde, por meio do programa de integração dos Municípios e o transporte de saúde,

acabamos de entregar no Centro-Oeste mineiro vários ônibus para atender a Bom

Despacho, Moema, Luz, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá. E agora, também vamos

entregar em Divinópolis, para atender a toda aquela macrorregião, como está

ocorrendo em outras regiões do Estado. Isso está acontecendo, porque foi planejado

e está sendo executado com seriedade e responsabilidade. Concluo, sem usar todo o

nosso tempo, dizendo que a Assembleia desempenha papel importante nesse

processo, votando uma Lei de Diretrizes Orçamentárias moderna, oferecendo

condições ao Governador para que dê sequência a esse governo eficiente, sério,

reconhecido hoje nacionalmente. Mas termino externando a nossa preocupação. Até

devido ao ambiente democrático dos debates, não foi possível votar alguns projetos

antes da votação da LDO. Obviamente, preocupa-nos a possibilidade de não

votarmos, ainda hoje, o projeto que trata da legislação ambiental, o Código Florestal
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Mineiro, o projeto que assegura financiamento para o governo superar as dificuldades

com quedas de arrecadação, o projeto, de minha autoria, que regulamenta a relação

das associadas da Uemg. Mas não tenho dúvida de que a Assembleia irá aprofundar

o debate sobre isso e aproveitar esta oportunidade para amadurecer e superar

algumas dúvidas. Mas não poderemos, de maneira alguma, deixar de enfrentar esses

problemas logo nos primeiros dias após o recesso. Agradeço ao Presidente.

Esperamos não só concluir as votações agora, mas nos preparar para dar ao povo de

Minas a resposta sobre essas outras matérias igualmente importantes. Muito

obrigado.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 minutos para

aguardar que se ultime o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.337/2009.

Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final 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 a sua incorporadora. A Presidência vai renovar a

votação do parecer. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.337/2009, do Governador do

Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o

exercício financeiro de 2010 e dá outras providências. Em discussão, o parecer.

Questão de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. fazer na íntegra a

leitura da redação final. A assessoria de V. Exa. disse que não há redação final. Se

não há, o que está sendo lido não existe. Em, meu entendimento, a Comissão de

Redação Final teria de redigir todo o projeto novamente, dar ciência da redação final,

das correções devidas. A assessoria me informou que isso não feito, que foi feito

apenas o parecer. Estamos diante de uma fraude processual na Assembleia, em que
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não foi feita a redação final. Está ocorrendo como em Brasília: o processo é

encaminhado ao Prodasen, e os Deputados mudam as emendas da forma que

querem, por meio da diretoria do Prodasen. Quer dizer que será votado aqui um

processo que ainda será publicado e poderá ser mudado da forma que bem entender

a assessoria desta Casa. Não quero acreditar que isso esteja acontecendo, Sr.

Presidente. Gostaria que fosse feita a leitura do parecer de redação final do projeto

na íntegra, para saber se alguma coisa que votamos neste Plenário não foi mudada.

V. Exa. não irá me convencer, mesmo atropelando este Deputado, de que uma

redação final vai ser feita depois de votarmos. Isso é inconstitucional, é um absurdo,

Sr. Presidente. A assessoria não pode induzir o Presidente desta Casa a um erro

gigantesco dessa natureza. Uma redação final que não foi redigida é o fim do mundo.

Isso é o fim do mundo.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que a LDO foi publicada na

íntegra. Não houve emenda de redação. Portanto, não há alteração.

O Deputado Irani Barbosa - Então, ela não foi redigida. O projeto não foi redigido,

então.

O Sr. Presidente - Não há alteração. O projeto foi redigido, publicado. Não há

emenda de redação, portanto, não há alteração.

O Deputado Irani Barbosa - Ele vai ser redigido posteriormente então?

O Sr. Presidente - Com base no art. 268, § 2º, do Regimento Interno, apresentado o

parecer de redação final, ele será discutido e votado.

O Deputado Irani Barbosa - Então, esta Casa vai votá-lo primeiro para ele ser

redigido depois?

O Sr. Presidente - A Presidência está no processo de discussão. Já houve o

esclarecimento ao Deputado em relação à questão levantada. Portanto, é

improcedente.

O Deputado Irani Barbosa - Então, vamos votar um parecer sem o parecer?

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o parecer.

O Deputado Irani Barbosa - Não vai colocar o parecer, mas vai colocar, em votação,

a redação que vai ser feita depois.
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O Sr. Presidente - A Presidência coloca à disposição do Deputado toda a redação

com o parecer final da comissão.

O Deputado Irani Barbosa - Mas ele não foi redigido, Sr. Presidente. Não haveria

tempo para redigi-lo. Tivemos somente 5 minutos depois da votação final. Como isso

foi redigido? Como ele foi todo processado, redigido e corrigido?

O Sr. Presidente - A Presidência está encaminhando o parecer que está redigido.

O Deputado Irani Barbosa - Parecer não é a redação. Acho que um de nós dois não

está entendendo o português. Redação é quando se redige o parecer do início ao fim.

O Sr. Presidente - É o parecer com a redação que está em mãos do Deputado.

O Deputado Irani Barbosa - É isto aqui? Desse tamanhinho? Comeram o resto com

angu? Meu Deus, quanta mutreta vai aparecer nisso depois, Sr. Presidente?

O Sr. Presidente - A Presidência pede a compreensão do Deputado e entende que

está exaurida a questão levantada.

O Deputado Irani Barbosa - O Deputado compreende V. Exa., mas não

compreende como vamos votar uma redação sem haver a redação.

O Sr. Presidente - Vamos dar início ao processo de votação.

O Deputado Irani Barbosa - Meu Papai do céu.

O Sr. Presidente - As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Verificação de votação, Sr. Presidente.

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 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” 41 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.337/2009.

À sanção.

Declaração de Voto

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, hoje não apareceu nem o Zezé Perrela
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nem seu pianista.

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.186/2009, do

Governador do Estado, que cria a agência reguladora de águas e saneamento do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 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.

À sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.384/2009, do Governador do

Estado, que concede isenção tributária vinculada à realização da Copa das

Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do Mundo da Fifa de 2014. 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 Deputado Irani Barbosa - Verificação de votação, Sr. Presidente.

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 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” 41 Deputados. Não houve voto contrário. Está

ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.384/2009.

À sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.690 e 2.858/2008,

2.985 e 3.248/2009 (À sanção.).

Declarações de Voto

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, ao encerrar este semestre, cumpre-me

ressaltar o trabalho desenvolvido por V. Exa. neste Plenário e também agradecer a V.

Exa. ter diligenciado junto às Lideranças dos vários partidos a postergação da

discussão final, em 2º turno, e da votação do projeto de lei de reforma do código
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florestal. Além disso, Sr. Presidente, gostaria de destacar ao Plenário desta Casa e a

Minas Gerais, por meio da TV Assembleia, que todos os problemas existentes nessa

reta final foram administrados por V. Exa. com maestria. Portanto, esta minha fala

final do semestre é para agradecer a V. Exa. a cortesia, a gentileza e o entendimento

de que cada Deputado e cada partido têm o seu valor nesta Casa e que esta

Assembleia não existe se for particularizada a favor dos interesses da Maioria ou da

Minoria. Quero dizer ao povo de Minas que o Presidente Deputado Alberto Pinto

Coelho soube entender não só as particularidades partidárias, mas também as de

cada parlamentar isoladamente, por isso, Sr. Presidente, é que lhe presto neste

momento a minha mais profunda homenagem, dando-lhe um abraço de despedida.

Até agosto, se Deus quiser!

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, gostaria de cumprimentar V. Exa. e os demais colegas Deputados e

Deputadas pela votação da LDO. Dando continuação a minha fala, no aparte que fiz

ao Deputado Antônio Júlio, quero frisar a necessidade de esta Casa estar mais atenta

quanto aos atos do Poder Executivo que exorbitem a competência para regulamentar

as leis votadas por este Parlamento. Dizia, Sr. Presidente, que hoje o Cel. César

Romero, Corregedor da Polícia Militar, pela segunda vez vem legislando e fazendo

aquilo que é competência desta Casa. Na primeira nota de instrução baixada pelo

Cel. César Romero, ele tipificou conduta administrativa que não está prevista no

Código de Ética e Disciplina dos Militares, a Lei nº 14.310. Essa preocupação foi

levada ao Comandante-Geral da Polícia Militar, e, posteriormente, aprovamos aqui

um requerimento, na Comissão de Justiça, para a realização de uma audiência

pública que está prevista para o mês de agosto. Da mesma forma, em uma segunda

nota de instrução - também uma nota de instrução, e agora isso virou moda, pois o

Coronel Corregedor colocou na cabeça que virou legislador, foi votado nas urnas e

que pode legislar, Deputado Célio Moreira -, o Coronel viola o devido processo legal e

o amplo direito de defesa do contraditório. O que diz a legislação, Deputado Célio

Moreira, quanto a competência do poder regulamentador das leis que aprovamos no

Parlamento? O art. 84 da Constituição da República diz o seguinte: “Compete

privativamente ao Presidente da República: IV - sancionar, promulgar e fazer publicar
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as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”. Por

simetria, a Constituição do Estado de Minas Gerais define também, da mesma forma,

a competência do Governador e também dos Prefeitos. Mais adiante, Deputado Célio

Moreira, o art. 62 da Constituição do Estado diz o seguinte: “Compete privativamente

à Assembleia Legislativa: XXX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”. Portanto,

Sr. Presidente, convidamos o Coronel Corregedor, para vir, no mês de agosto,

explicar por que cismou de legislar. Não abriremos mão disso, pois, se deseja

legislar, deve submeter-se aos votos, às urnas, ao crivo popular, e não ao concurso

público, como fez para ser oficial da Polícia Militar. Nós, do Parlamento, fomos

submetidos às urnas, que nos deram condições de ser legisladores. A Comissão de

Constituição e Justiça analisará as notas de instrução para certificar que essa

autoridade exorbitou do seu poder regulamentador. Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, declaro o meu voto que é para que o Parlamento esteja cada vez mais atento,

ao encerrar este semestre, pois não podemos permitir que Diretores, Secretários de

Estado e o próprio Governador venha exorbitar do seu poder regulamentador, já que,

uma vez que, se o Parlamento abrir mão dessa competência, estará deixando de

exercer o chamado freio e contrapeso que assegura a tripartição dos Poderes.

Deixamos aqui esse desabafo e aguardamos a audiência pública a ser realizada em

agosto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Saúdo todos e todas. Tive a grata satisfação de estar

presente ontem, na abertura do 51º Congresso da União Nacional dos Estudantes do

Brasil - UNE -, a que compareceram vários Ministros e o Presidente Lula, que abriu o

evento com um discurso, mas foi interrompido quando, em prantos, mais de 10 mil

pessoas gritaram: “Lula guerreiro do povo brasileiro”. Essa frase reflete muito bem o

carinho que os estudantes, as pessoas mais idosas e a população brasileira têm com

o Presidente Lula, que, sem dúvida nenhuma, já é reconhecido como o melhor

Presidente de toda a história do nosso país. O Governador Aécio Neves tem de ser

muito grato mesmo ao Presidente Lula, pois, grande parte dos recursos para as
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grandes obras e investimentos no Estado vieram do governo federal, do PAC.

Somente no Triângulo, mais de R$1.000.000.000,00 foi investido em programas

sociais, como o Bolsa-Família, o ProUni e outros. O Presidente Lula demonstra um

enorme carinho com o Estado de Minas Gerais. Gostaria de fazer esse registro e de

dizer também a todos os Deputados desta Casa e ao nosso Presidente que tive a

oportunidade de cobrar da Ministra Dilma um posicionamento da Casa Civil em

relação ao processo da TV Assembleia, para passar a ser canal aberto. Isso está

parado lá e tem de ir ao Congresso. Há 15 dias, estive com o Vice-Presidente José

Alencar, que estava na Presidência, e fiz essa cobrança. Ele assumiu fazer todo o

encaminhamento, para que a TV Assembleia tenha canal aberto para todas as

regiões do Estado. Ontem tive a oportunidade de cobrar isso da Ministra Dilma.

Agradeço e fico muito feliz com a recepção da Ministra Dilma, que, com muito

carinho, assumiu o compromisso de olhar a questão da TV Assembleia. Gostaria que

ficasse registrado em ata o meu voto contrário em relação ao parecer de redação final

do projeto que cria a agência reguladora no Estado de Minas Gerais, que é tarifária e

aumentará muito mais o valor da conta de água em nosso Estado, que já é muito

elevada. O projeto foi aprovado, mas temos de fazer todo o encaminhamento e

fiscalização. Nesse primeiro semestre, temos muito a comemorar, pois, em janeiro,

conseguimos uma liminar proibindo o aumento da tarifa de água da Copasa, que

seria em torno de 9%. Demos entrada a dezenas e dezenas de representações no

Ministério Público. O Ministério Público de Montes Claros deu entrada também a uma

representação. Ganhamos em 1ª instância. A Copasa foi condenada a devolver,

retroativamente, todos os valores indevidos que foram pagos pelos consumidores de

Montes Claros, além de reduzir 1/3 da conta de água. Essa foi uma grande vitória.

Conseguimos outras vitórias na Justiça, no interior de Minas. A Copasa cobra pelo

tratamento do esgoto, mas o joga nos rios e nos lagos, poluindo o meio ambiente.

Bateremos muito firme nesse ponto. Conseguimos impedir, pela terceira vez, a

licitação dos veículos da Cemig, conforme decisão do Tribunal de Contas.

Questionamos e conseguimos suspender essa licitação, que era de

R$147.000.000,00. A Cemig queria um aumento de 32% na conta de energia elétrica.

Batemos o pé, pressionamos, mostramos documentos, estudos técnicos. O aumento
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ficou abaixo da inflação, mas mesmo assim a tarifa de energia continua muito cara.

Foram aprovados vários projetos nossos, como um muito importante na área da

cultura, que irá debater, discutir o Plano Plurianual. Conhecemos a diversidade

cultural de nosso Estado. É um projeto que incentiva a leitura, a criação de bibliotecas

no interior do Estado de Minas Gerais. Estamos fechando o ano com o pé direito.

Continuaremos, com certeza, no segundo semestre, com muita força. Não iremos

parar no recesso parlamentar. Sabemos que todos os Deputados trabalham muito

nesse período, porque é o momento que temos para visitar as nossas bases. Vamos

continuar muito firmes, no recesso parlamentar e no segundo semestre, com a

caravana relativa à tarifa de água da Copasa, em todas as regiões de Minas.

Percorreremos várias cidades. Finalizando, registro o meu voto contrário. Se

incomodamos alguém, continuaremos incomodando muito, mesmo não estando nesta

tribuna, porque estaremos nas ruas, com o povo, defendendo aqueles que sempre

acreditaram em nosso trabalho.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, votei favoravelmente. Peço que o meu

voto fique registrado. O nosso Governador Aécio Neves está colocando em ordem

essa agência reguladora, que, com toda a certeza, não causará nenhum prejuízo aos

cidadãos. Fico pensando: se acabassem a Copasa e a Cemig, o que seria do

Deputado que me antecedeu na tribuna? Sr. Presidente, neste momento, gostaria de

parabenizar os munícipes de Corinto, que completa 98 anos de emancipação.

Corinto, centro geográfico de Minas Gerais, tem à frente um excelente administrador.

Parabenizo o Prefeito Niltinho Ferreira, o nosso Niltinho, porque, apesar das

dificuldades financeiras que vem enfrentando, tem administrado com muita

competência, lealdade e transparência o Município de Corinto. Portanto, no dia 20 de

julho, Corinto, centro geográfico de Minas, completa 98 anos de emancipação.

Cumprimento também todos os munícipes da nossa querida Sabará, que leva os

nomes de Minas e do Brasil mundo afora, que tanta riqueza gerou e gera, além de

trazer muito turismo à região. São 298 anos de emancipação da nossa querida

Sabará. Deixo aqui o meu abraço. Tenho a expectativa muito grande de que Sabará

volte a ser aquela referência do turismo para Minas Gerais. Mais uma vez, lamento a

morte de D. Paulo Lopes, ex-Arcebispo de Diamantina e do clero de Belo Horizonte,
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que faleceu ontem. Será velado na Catedral de Diamantina e sepultado, amanhã,

após a missa, na cripta. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, reitero o voto

favorável que demos não só à aprovação da LDO, mas também aos diversos projetos

que tiveram apreciação de redação final. Farei um destaque apenas para prestar um

esclarecimento ao cidadão que nos acompanha. A transparência, a clareza e a

verdade são fundamentais na vida democrática. Já disse aqui e voltarei a repetir que,

para mim, as atitudes revestidas de populismo e enganação são tão repugnantes

quanto a corrupção. Precisamos construir uma sociedade democrática em que

tenhamos firmeza para combater a corrupção e qualquer atitude populista que

engana e ilude o cidadão. Tenho posições muito claras sobre os meus votos nesta

Casa. Esse é o dever de todos nós. Acho muito perigoso quando corremos o risco de

o cidadão não entender como foi a votação. Então, além de cada um de nós votarmos

com a nossa consciência, sinto que temos o dever de informar com clareza para o

cidadão porque votamos dessa ou daquela maneira. Respeito o voto de cada um e

não tenho o direito de fazer qualquer julgamento sobre o fato de esse ou de aquele

ter votado de determinada maneira. Mas, quanto à votação do parecer sobre a

Agência Reguladora de Águas e Saneamento, quero esclarecer por que votei

favoravelmente - e a grande maioria desta Casa também o fez. Alguns dizem que a

Agência servirá para aumentar o preço da tarifa de água. Aí começa algo que

considero extremamente desleal e que não corresponde à verdade. Para o cidadão

que tem o serviço de água em sua casa fornecido pela Copasa ou por uma empresa

municipal - nos Municípios em que não trabalha a Copasa -, todo ano, ao longo de

muito e muito tempo, o aumento da conta de água acontece sem aviso, aumenta-se

de um mês para o outro. Num período como agora, em que a inflação está menor,

aumenta-se, no mínimo, uma vez por ano - e isso não depende de lei autorizativa da

Assembleia. No caso dos Municípios, isso não depende de lei autorizativa municipal,

não depende de absolutamente nada. Uma empresa concessionária, como a Copasa,

por exemplo, quando quer aumento, não precisa nem de um decreto do Governador,

basta uma portaria assinada pelo Secretário de Estado ao qual a Copasa está

vinculada. Então, é uma decisão automática. Ou seja, quem fornece o serviço é que
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decide o preço que cobrará, e acabou. Quando a Assembleia vota uma agência

reguladora, o faz para que o cidadão seja respeitado a partir de agora. A Copasa não

poderá, nunca mais, pedir ao Secretário ou ao Governador para aumentar o preço da

água. Terá que pedir a essa Agência, que tem independência. Os seus dirigentes não

podem ser exonerados pelo Governador se ele negar o aumento. Ela pode tomar a

decisão de mandar baixar o preço da água, se o cidadão for lá e mostrar que a conta

está alta demais. O exemplo que dei recentemente foi a Agência Nacional de Energia

Elétrica - Aneel -, que atualmente cumpre esse papel na conta de energia elétrica.

Recentemente, a Aneel determinou que a Cemig baixasse a tarifa de energia elétrica

em 16%, o que teve que obedecer. Antes de existir a Aneel, a Cemig também decidia

o aumento apenas pela vontade dos governantes naquele momento. Essa informação

é importante para o cidadão que está nos acompanhando. Caso contrário, passa a

idéia de que a Assembleia criou uma agência para aumentar a conta de água. Essa é

a mentira mais deslavada que pode ser dita para um cidadão, porque o governo não

precisa da Assembleia nem de agência para aumentar a conta de água; basta fazer

uma portaria e aumentar. Mas, agora, isso mudou. O governo terá que provar que é

necessário aumentar a conta de água, e a agência pode até exigir uma redução do

valor. Sr. Presidente, além de declarar o voto, esse esclarecimento é importante.

Parabenizo o Presidente Alberto Pinto Coelho e V. Exa. pela postura democrática,

equilibrada, civilizada e respeitosa com que conduziram o semestre, em especial

neste momento final, em que houve um processo de debate mais acirrado. Deixo

minha preocupação, ao retornarmos na primeira semana de agosto, com os projetos

que não foram votados, como o Código Florestal Mineiro, por exemplo. Temos que

melhorar a legislação ambiental para proteger o meio ambiente, mas também para

respeitar o produtor rural, que às vezes está sendo incriminado injustamente na sua

atividade de produzir. Há um projeto que autoriza o governo a captar recursos no

BNDES para concluir obras de pavimentação asfáltica e há também um de minha

autoria, que regulamenta a relação das associadas com a Uemg, para darmos

sequência ao ProUemg, que é um programa que financia o aluno carente nas

unidades associadas da Uemg. Temos, portanto, muito serviço pela frente. Espero

retomarmos rapidamente nossos trabalhos. Usaremos os próximos 15 dias de julho
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para estar com nossas bases ouvindo sugestões e críticas.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

cumprimento-o por sua atuação democrática durante todo esse tempo e também os

que, durante o semestre, fizeram esta Casa mais participativa e aberta ao povo,

fortalecendo assim a democracia representativa e avançando para a democracia

direta. Cumprimento, por fim, as Deputadas e os Deputados desta Casa, sobretudo

os que têm compromisso com a participação popular. Votei favoravelmente ao projeto

da LDO e à redação final. Foi tudo amplamente debatido. Naturalmente, desejávamos

avanço em relação a investimentos em políticas públicas e a transparência. Se não

foi o ideal, pelo menos vários passos foram dados nessa direção. Aproveito, Sr.

Presidente, a oportunidade de reforçar que hoje, às 23h59min, encerra-se o prazo de

inscrição no Enem pela internet. O Enem possibilita ao jovem, ao adulto, à mineira, ao

mineiro que queiram estudar atestado de conclusão do ensino médio e bolsas de

estudos para universidades particulares e federais. Apenas a UFMG não está no

sistema, mas, a partir de 2011, pretende fazê-lo. Que todos os que desejam estudar

façam sua inscrição. Quem fez ensino médio em escola pública não paga taxa de

inscrição. Os demais pagam R$35,00. Os “sites” a serem acessados são:

www.enem.inep.gov.br e www.mec.gov.br. É importante que o povo de Minas Gerais

saiba que a inscrição se encerra hoje, às 23h59min. Você que nos está vendo pela

TV Assembleia, por favor, divulgue entre os vizinhos, parentes, colegas de trabalho e

nas ruas. No ano passado houve 4 milhões de inscritos. Este ano, até ontem, não

tínhamos ainda esse número. Não deixem para os últimos minutos, porque a internet

pode ficar sobrecarregada, e a inscrição só é possível por esse meio. Se você não

tem computador em casa, procure uma escola ou um amigo que tenha internet. São

considerados dois pontos para a obtenção de bolsa de estudo: o resultado da prova

do Enem e a análise socioeconômica do candidato. Principalmente você que deseja

estudar e não tem como pagar uma universidade particular, faça sua inscrição. Isso é

importante. Trata-se de um programa do governo Lula graças ao qual há 400 mil

jovens do País fazendo curso superior. Você poderá receber de 50% a 100% de

bolsa de estudo.

Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado

Bené Guedes, atual Prefeito Municipal de Leopoldina, que aqui está matando

saudade da Casa. Desejamos a ele muito êxito em sua nova função. Cumprimenta

também os pares pelo trabalho conjunto durante o semestre, cada qual dentro de

suas possibilidades, atribuições e setores, e deseja a todos um bom recesso e um

feliz regresso no início de agosto.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando as extraordinárias de logo mais, às 14 e às 20 horas, e

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 3 de

agosto, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE JULHO DE 2009

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/7/2009, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr. Vinicius Ferreira,

ocorrido em 18/7/2009, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Luciano França

Fonseca, ocorrido em 22/7/2009, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Amâncio José do

Couto, ocorrido em 21/7/2009, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Leila Maria de Souza

Lima, ocorrido em 19/7/2009, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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Getúlio Neiva - 444 - 739 - 808 - 1088 - 1424 - 1429 - 1431 - 1433 - 1486 - 1657

Gilberto Abramo - 486 - 1246 - 1308 - 1328 - 1476 - 1477 - 1488 - 1489

Gláucia Brandão - 67 - 68 - 337 - 1399 - 1600

Gustavo Valadares - 319 - 478 - 586 - 711 - 714 - 1079 - 1214 - 1477 - 1479 - 1641

Inácio Franco - 784 - 1601

Irani Barbosa - 1323 - 1325 - 1326 - 1327 - 1385 - 1423 - 1431 - 1493 - 1494 - 1495 -

1496 - 1626 - 1627 - 1628 - 1644 - 1645 - 1646 - 1654 - 1655 - 1656 - 1657 -

Ivair Nogueira - 581 - 585 - 586 - 587

Jayro Lessa - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 232 - 347 - 350 - 1078 - 1323 - 1481 -

1600 - 1602 - 1603
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João Leite - 515 - 1090 - 1651

José Henrique - 432 - 785

Juarez Távora - 1337 - 1339 - 1340 - 1341 - 1395 - 1477

Juninho Araújo - 436 - 438

Lafayette de Andrada - 320 - 338 - 339 - 342 - 343 - 477 - 512 - 514 - 523 - 1092 -

1344 - 1466 - 1467

Leonardo Moreira - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 455 - 456 - 688 - 689 - 691 - 693 -

697 - 698 - 700 - 703 - 1024 - 1601

Luiz Humberto Carneiro - 675

Maria Tereza Lara -  791 - 1038 - 1405 - 1441 - 1496 - 1634 - 1664

Neider Moreira - 335 - 338 - 341 - 578 - 1396

Padre João - 105 - 106 - 107 - 431 - 489 - 596 - 603 - 610 - 686 - 687 - 745 - 799 -

1062 - 1087 - 1100 - 1242 - 1243 - 1244 - 1442 - 1444 - 1445 - 1463 - 1464 - 1465 -

1467 - 1475 - 1478 - 1496

Paulo Guedes - 344 - 348 - 349 - 491 - 705 - 1084 - 1215

Rêmolo Aloise -  1223 - 1489

Rômulo Veneroso -  65 - 66 - 67 - 113 - 114 - 1323

Ronaldo Magalhães -  69 - 785

Rosângela Reis -  431 - 455 - 1601 - 1602
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Ruy Muniz - 151 - 152 - 346 - 454 - 588 - 675 - 786 - 1227 - 1234

Sargento Rodrigues - 429 - 475 - 576 - 1238 - 1246 - 1410 - 1413 - 1424 - 1439 -

1465 - 1490 - 1649 - 1658

Sávio Souza Cruz - 674 - 675 - 750 - 1242 - 1243 - 1245 - 1247 - 1248 - 1249 - 1446

- 1666

Tenente Lúcio - 324 - 1041 - 1216 - 1217 - 1445

Tiago Ulisses - 578 - 1600 - 1666

Vanderlei Jangrossi - 440 - 1450

Vanderlei Miranda -  501 - 1331 - 1483

Walter Tosta - 486 - 1645

Wander Borges - 76 - 77 - 78 - 79 - 332 - 341 - 437 - 439 - 442 - 455 - 578 - 709 -

713 - 786 - 1224 - 1225 - 1229 - 1230 - 1231 - 1232 - 1233 - 1234 - 1323 - 1600 -

1602 - 1603 - 1604

Weliton Prado -  124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 487 - 494 - 501

- 502 - 505 - 509 - 517 - 520 - 579 - 793 - 1027 - 1033 - 1035 - 1037 - 1038 - 1042 -

1056 - 1061 - 1063 - 1067 - 1075 - 1076 - 1243 - 1332 - 1399 - 1450 - 1473 - 1601 -

1659

Zé Maia - 5 - 323 - 501 - 1339 - 1490

Zezé Perrella - 576 - 1251

Bancada do PT - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104

- 116
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Comissão Conjunta - 1101 - 1346 - 1507 - 1605

Comissão de Administração Pública - 152 - 390 - 397 - 406 - 529 - 544 - 545 - 581

- 641 - 754 - 760 - 764 - 1105 - 1357 - 1368

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 335 - 387 - 401 - 752 - 1348

- 1365 - 1498

Comissão de Constituição e Justiça - 551 - 623 - 627 - 757 - 758 - 759 - 769 - 771 -

914 - 927 - 928 - 930 - 931 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 -

944 - 945 - 948 - 950 - 952 - 953 - 956 - 958 - 963 - 966 - 968 - 983 - 1116 - 1160 -

1234 - 1256 - 1257 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265 - 1267 - 1268 -

1269 - 1270 - 1271 - 1272 - 1273 - 1274 - 1275 - 1276 - 1277 - 1278 - 1279 - 1280 -

1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1291 - 1293 - 1354 - 1358

Comissão de Cultura - 240 - 249 - 250 - 259 - 431 - 526 - 753

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 456 - 550

Comissão de Direitos Humanos - 233 - 332 - 333 - 334 - 432 - 538 - 542 - 579 - 580

- 634 - 637 - 710 - 711 - 1025 - 1104 - 1235 - 1359 - 1371 - 1400 - 1497 - 1601 - 1604

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica - 451 - 456 - 553 - 555

- 556 - 557 - 558 - 559 - 580 - 632 - 652 - 915 - 1129 - 1134 - 1138 - 1153 - 1165 -

1289 - 1359 - 1400 - 1604

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 154 - 155 - 203 - 232 - 247

- 260 - 264 - 332 - 400 - 530 - 540 - 774 - 912 - 946 - 976 - 990 - 991 - 993 - 995 - 996

- 1020 - 1106 - 1110 - 1130 - 1135 - 1138 - 1154 - 1155 - 1157 - 1161 - 1184 - 1191 -

1192 - 1193 - 1254 - 1360 - 1373 - 1501 - 1502 - 1503 - 1504 - 1505

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável - 60 - 158 - 552 -

555 - 636 - 787 - 916 - 926 - 998 - 1107 - 1128 - 1132 - 1136 - 1137 - 1167 - 1363 -
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Comissão de Minas e Energia - 58 - 536 - 750

Comissão de Participação Popular - 535 - 548 - 913 - 917 - 918 - 919 - 920 - 922 -

923 - 924 - 925 - 1108 - 1111 - 1131 - 1234 - 1235 - 1500

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 528 - 580 - 628 - 787 - 1162

- 1349 - 1400

Comissão de Redação - 204 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 425 - 426 -

427 - 532 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 656 - 657 - 658 -

911 - 1256 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 - 1301 - 1302 - 1303 - 1304 - 1305 - 1306 -

1353 - 1376 - 1377 - 1381 - 1382 - 1502 - 1506 - 1510 - 1513 - 1514 - 1515 - 1558 -

1559 - 1576 - 1598

Comissão de Saúde - 254 - 262 - 395 - 534 - 631 - 649 - 1295 - 1350 - 1400

Comissão de Segurança Pública - 334 - 527 - 539 - 553 - 786 - 1129 - 1133 - 1286 -

1361 - 1369 - 1400 - 1401

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 153 - 241 - 242 - 243 -

244 - 245 - 253 - 334 - 335 - 388 - 625 - 711 - 1025

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo -  452 - 525

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 246 - 249 - 251 - 252 -

255 - 256 - 257 - 258 - 453 - 533 - 633 - 644 - 647 - 654 - 755 - 929 - 932 - 933 - 1152

- 1158 - 1188 - 1189 - 1323 - 1352 - 1366 - 1372 - 1509

Comissão Especial - 205 - 206 - 207 - 208 - 523 - 1102 - 1103 - 1256 - 1348

Decisão da Mesa - 354
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Decisão da Presidência - 1113 - 1437

Mesa da Assembleia - 658 - 661 - 662 - 663 - 665 - 666 - 668 - 669 - 671 - 672 - 673

- 676 - 1023

Palavras do Sr. Presidente - 2 - 355 - 385 - 471 - 522 - 603 - 621 - 749 - 819 - 1090 -

1092 - 1096 - 1238 - 1341 - 1345 - 1434 - 1442 - 1462


