
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________

MESA DA ASSEMBLEIA

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

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Eduardo Vieira Moreira

Diretor-Geral

José Geraldo de Oliveira Prado

Secretário-Geral da Mesa



____________________________________________________________________________

DEPUTADOS

DEMOCRATAS - DEM

Doutor Viana Gustavo Valadares

Elmiro Nascimento Jayro Lessa

Gustavo Corrêa Ruy Muniz

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB

Carlin Moura

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Deiró Marra

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT

Alencar da Silveira Jr. Sargento Rodrigues

Carlos Pimenta Tenente Lúcio

Doutor Ronaldo Zezé Perrella

PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Alberto Pinto Coelho Gil Pereira

Dimas Fabiano Pinduca Ferreira



____________________________________________________________________________

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

Doutor Rinaldo Valério

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

Adalclever Lopes Ivair Nogueira

Antônio Júlio José Henrique

Getúlio Neiva Sávio Souza Cruz

Gilberto Abramo Vanderlei Miranda

Irani Barbosa

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Duarte Bechir Walter Tosta

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Djalma Diniz Neider Moreira

Gláucia Brandão Sebastião Costa

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

Chico Uejo Wander Borges

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

Arlen Santiago Dilzon Melo

Braulio Braz Eros Biondini

Delvito Alves Juninho Araújo



____________________________________________________________________________

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Adelmo Carneiro Leão Durval Ângelo

Almir Paraca Maria Tereza Lara

André Quintão Padre João

Carlos Gomes Paulo Guedes

Cecília Ferramenta Weliton Prado

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

Antônio Carlos Arantes Fábio Avelar

Antônio Genaro

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

Ademir Lucas João Leite

Ana Maria Resende Lafayette de Andrada

Carlos Mosconi Leonardo Moreira

Célio Moreira Luiz Humberto Carneiro

Dalmo Ribeiro Silva Marcus Pestana

Dinis Pinheiro Mauri Torres

Domingos Sávio Zé Maia

Fahim Sawan

PARTIDO VERDE - PV

Agostinho Patrus Filho Rômulo Veneroso

Délio Malheiros Rosângela Reis

Hely Tarqüínio Tiago Ulisses

Inácio Franco



____________________________________________________________________________

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Neider Moreira BPS

Deputado Padre João PT

Deputado Ivair Nogueira PMDB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

SUPLENTES

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Wander Borges BPS

Deputado André Quintão PT

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Delvito Alves BSD

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS

Deputada Cecília Ferramenta PTB

Deputado Paulo Guedes PT

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Wander Borges BPS

Deputado Doutor Ronaldo PDT



____________________________________________________________________________

SUPLENTES

Deputado Almir Paraca PT

Deputada Maria Tereza Lara PT

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Doutor Rinaldo Valério BPS

Deputado Carlos Pimenta PDT

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado Padre João PT

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado Célio Moreira BSD

SUPLENTES

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Neider Moreira BPS

Deputado André Quintão PT

Deputado Antônio Júlio PMDB

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Dilzon Melo BSD

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS



____________________________________________________________________________

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Juninho Araújo BSD

Deputado Getúlio Neiva PMDB

Deputado Paulo Guedes PT

Deputado Marcus Pestana BSD

SUPLENTES

Deputado Rômulo Veneroso BPS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Vanderlei Miranda PMDB

Deputado

Deputado Dimas Fabiano BSD

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS

Deputado Adalclever Lopes PMDB

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Walter Tosta BSD

Deputado BSD

Deputado DEM

SUPLENTES

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB

Deputado Tiago Ulisses BPS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado DEM



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS

Deputado Durval Ângelo PT

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Vanderlei Miranda PMDB

Deputado Delvito Alves BSD

SUPLENTES

Deputada Maria Tereza Lara PT

Deputado Eros Biondini BSD

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Ruy Muniz DEM

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INFORMÁTICA

EFETIVOS

Deputado Deiró Marra BSD

Deputado Dalmo Ribeiro Silva BSD

Deputada Gláucia Brandão BPS

Deputado Ruy Muniz DEM

Deputado Carlin Moura PcdoB

SUPLENTES

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Arlen Santiago BSD

Deputada Rosângela Reis BPS

Deputado Delvito Alves BSD

Deputado Adelmo Carneiro Leão PT



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS

Deputado Zé Maia BSD

Deputado Jayro Lessa DEM

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Adelmo Carneiro Leão PT

Deputado Antônio Júlio PMDB

Deputado Agostinho Patrus Filho BPS

SUPLENTES

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Leonardo Moreira BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado André Quintão PT

Deputado Ivair Nogueira PMDB

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

EFETIVOS

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Almir Paraca PT

Deputado Gil Pereira BSD



____________________________________________________________________________

SUPLENTES

Deputado Délio Malheiros BPS

Deputado Adalclever Lopes PMDB

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Carlos Gomes PT

Deputado Lafayette de Andrada BSD

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

EFETIVOS

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Gil Pereira BSD

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Tiago Ulisses BPS

SUPLENTES

Deputado Adalclever Lopes PMDB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Wander Borges BPS

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

EFETIVOS

Deputado André Quintão PT

Deputado João Leite BSD

Deputado Eros Biondini BSD

Deputado Duarte Bechir BSD

Deputado Carlin Moura PCdoB



____________________________________________________________________________

SUPLENTES

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Padre João PT

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Adalclever Lopes PMDB

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Domingos Sávio BSD

Deputado Chico Uejo BPS

Deputado Carlos Gomes PT

SUPLENTES

Deputado Gil Pereira BSD

Deputado Inácio Franco BPS

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputada Cecília Ferramenta PT

COMISSÃO DE REDAÇÃO

EFETIVOS

Deputado Braulio Braz BSD

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputada Ana Maria Resende BSD

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Dimas Fabiano BSD



____________________________________________________________________________

SUPLENTES

Deputado Lafayette de Andrada BSD

Deputado Ademir Lucas BSD

Deputado Mauri Torres BSD

Deputado Antônio Júlio PMDB

Deputado Pinduca Ferreira BSD

COMISSÃO DE SAÚDE

EFETIVOS

Deputado Carlos Mosconi BSD

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Fahim Sawan BSD

Deputado Doutor Rinaldo Valério BPS

Deputado Ruy Muniz DEM

SUPLENTES

Deputado Arlen Santiago BSD

Deputado Doutor Ronaldo PDT

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Elmiro Nascimento DEM

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado João Leite BSD

Deputada Maria Tereza Lara PT

Deputado Rômulo Veneroso BPS

Deputado Tenente Lúcio PDT

Deputado Pinduca Ferreira BSD



____________________________________________________________________________

SUPLENTES

Deputado Zé Maia BSD

Deputado Durval Ângelo PT

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Gil Pereira BSD

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA

AÇÃO SOCIAL

EFETIVOS

Deputada Rosângela Reis BPS

Deputado Walter Tosta BSD

Deputado Ivair Nogueira PMDB

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputada Cecília Ferramenta PT

SUPLENTES

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Djalma Diniz BPS

Deputado Getúlio Neiva PMDB

Deputado Duarte Bechir BSD

Deputado André Quintão PT

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS

PÚBLICAS

EFETIVOS

Deputado Gustavo Valadares DEM

Deputado Djalma Diniz BPS



____________________________________________________________________________

Deputado Marcus Pestana BSD

Deputado Dilzon Melo BSD

Deputado Adalclever Lopes PMDB

SUPLENTES

Deputado Elmiro Nascimento DEM

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Célio Moreira BSD

Deputado Juninho Araújo BSD

Deputado Sávio Souza Cruz PMDB

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

COOPERATIVISMO

EFETIVOS

Deputado Alencar da Silveira Jr. PDT

Deputado Eros Biondini BSD

Deputado Fábio Avelar BPS

Deputado Antônio Carlos Arantes BPS

Deputado Carlos Gomes PT

SUPLENTES

Deputado Zezé Perrella PDT

Deputado Deiró Marra BSD

Deputado Antônio Genaro BPS

Deputado Tenente Lúcio PDT

Deputada Cecília Ferramenta PT



____________________________________________________________________________

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

EFETIVOS

Deputado Sebastião Costa BPS

Deputado PDT

Deputado Luiz Humberto Carneiro BSD

Deputado Gilberto Abramo PRB

Deputado Padre João PT

Deputado Gil Pereira DEM

SUPLENTES

Deputado Carlos Pimenta PDT

Deputado Fawim Sawan BSD

Deputado Antônio Júlio PMDB

Deputado Inácio Franco BPS

Deputado Durval Ângelo PT

Deputado Dimas Fabiano DEM

OUVIDORIA PARLAMENTAR

Ouvidor Parlamentar: Deputado Wander Borges



____________________________________________________________________________

ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da

Reunião

Número Tipo Data da

Publicação

Página

25.10.2007 1ª Reunião Conjunta das
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Assuntos Municipais e
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Comissões de Saúde e de

Direitos Humanos na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

25.11.2010 900

23.11.2009 1ª Reunião Especial das 25.11.2010 910



____________________________________________________________________________

Comissões de Saúde e de

Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

13.7.2010 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

24.11.2010 657

4.8.2010 5ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e

de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

11.11.2010 204

10.8.2010 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

12.11.2010 239

6.10.2010 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

5.11.2010 59

19.10.2010 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

26.11.2010 987
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na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

20.10.2010 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

5.11.2010 63

26.10.2010 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.11.2010 205

26.10.2010 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

11.11.2010 206

27.10.2010 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

4.11.2010 12

27.10.2010 18ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.11.2010 59

27.10.2010 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 4ª Sessão

5.11.2010 61
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Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

27.10.2010 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

5.11.2010 62

27.10.2010 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

12.11.2010 241

27.10.2010 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.11.2010 241

27.10.2010 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.11.2010 243

27.10.2010 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.11.2010 556

28.10.2010 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

6.11.2010 92
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Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

28.10.2010 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.11.2010 988

3.11.2010 80ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

5.11.2010 29

3.11.2010 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.11.2010 244

3.11.2010 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

12.11.2010 245

3.11.2010 19ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

12.11.2010 246

3.11.2010 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

12.11.2010 247
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3.11.2010 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.11.2010 557

3.11.2010 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.11.2010 989

4.11.2010 81ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

6.11.2010 66

4.11.2010 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.11.2010 640

8.11.2010 39ª Reunião Especial da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura - Destinada

à Realização da Audiência

Pública da Revisão do Plano

Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -

2008-2011

11.11.2010 163

9.11.2010 82ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

11.11.2010 122

9.11.2010 74ª Reunião Extraordinária da 4ª 13.11.2010 345



____________________________________________________________________________

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

9.11.2010 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.11.2010 391

9.11.2010 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.11.2010 558

10.11.2010 83ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

12.11.2010 234

10.11.2010 6ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e

de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

12.11.2010 248

10.11.2010 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

12.11.2010 249

10.11.2010 Evento Realizado na 83ª

Reunião Ordinária da 4ª

13.11.2010 305
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Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura - Destinada

à Realização da Audiência

Pública Revisão do Plano

Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -

2008-2011

10.11.2010 75ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

13.11.2010 369

10.11.2010 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

17.11.2010 392

10.11.2010 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

19.11.2010 559

10.11.2010 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.11.2010 560

10.11.2010 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

25.11.2010 902

10.11.2010 15ª Reunião Extraordinária da 25.11.2010 903
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Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

10.11.2010 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia e

Informática na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

26.11.2010 990

10.11.2010 20ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.11.2010 991

10.11.2010 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

26.11.2010 992

11.11.2010 84ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

13.11.2010 273

11.11.2010 7ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e

de Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

18.11.2010 462
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da 16ª Legislatura

16.11.2010 85ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

18.11.2010 425

16.11.2010 76ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

18.11.2010 457

16.11.2010 47ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.11.2010 561

16.11.2010 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

19.11.2010 562

16.11.2010 30ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

25.11.2010 905

16.11.2010 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

25.11.2010 905

17.11.2010 86ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

19.11.2010 512
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17.11.2010 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª Legislatura

20.11.2010 640

17.11.2010 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

20.11.2010 642

17.11.2010 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 16ª

Legislatura

23.11.2010 654

17.11.2010 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 16ª Legislatura

25.11.2010 907

17.11.2010 16ª Reunião Extraordinária da
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.583/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais

da Região de Boa Sorte, com sede no Município de Claro dos Poções.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Vem agora a

este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.583/2008 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Pequenos Produtores Rurais da Região de Boa Sorte, com sede no

Município de Claro dos Poções, entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade

o desenvolvimento da comunidade de Boa Sorte e a melhoria da qualidade de vida de

seus moradores.

Na consecução de seu propósito, a instituição realiza obras e melhoramentos

necessários na área em que atua; promove a integração de seus beneficiários e a

melhoria do convívio entre eles; e desenvolve atividades culturais, desportivas e

assistenciais.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela Associação de Pequenos

Produtores Rurais da Região de Boa Sorte, julgamos meritória a intenção de

conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.583/2008, em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.105/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública a associação O Girassol, com sede no

Município de Rio Pardo de Minas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Vem agora a

este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.105/2009 tem por escopo declarar de utilidade pública a

associação O Girassol, com sede no Município de Rio Pardo de Minas, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidades a proteção dos direitos

fundamentais das crianças e dos adolescentes, o amparo às mulheres vítimas de

violência, além da defesa e da recuperação do meio ambiente.

Com esses propósitos, a instituição busca assegurar a efetivação dos direitos

referentes à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;

estimula o pleno exercício da cidadania, oferecendo educação para melhorar a

qualidade de vida de seus assistidos; desenvolve programas de proteção e

socioeducativos para crianças e adolescentes em regime de orientação e apoio

sociofamiliar e educativo em meio aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade

assistida, semiliberdade e internação; combate a exploração e a prostituição de

crianças e adolescentes; e promove campanhas educativas de conscientização sobre

a necessidade de proteção e preservação do meio ambiente.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela entidade, julgamos

meritória a intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.105/2009, em

turno único.
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Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.266/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais

de Lages III - Meio, com sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Vem agora a

este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.266/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Lages III - Meio, com sede no

Município de Porteirinha, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional,

voltada ao atendimento das questões sociais daquela comunidade.

A instituição tem como objetivos gerais contribuir com a sustentabilidade do meio

ambiente e com o desenvolvimento do Município de Porteirinha, bem como promover

o bem-estar dos moradores e de suas famílias por meio da participação popular e do

trabalho associativo.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela Associação dos Pequenos

Produtores Rurais de Lages III - Meio, julgamos meritória a intenção de conceder-lhe

o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.266/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.275/2010
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública o Lar Santa Clara, com sede no Município de

Salinas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal na forma apresentada. Vem agora a

este colegiado para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.275/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o Lar

Santa Clara, com sede no Município de Salinas, Obra Unida da Sociedade de São

Vicente de Paulo, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a

prática da caridade no campo da assistência social e da promoção humana.

Com esse propósito, a instituição mantém estabelecimento destinado a abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, em condições precárias de saúde física e

mental, com o intuito de proporcionar-lhes assistência material, moral, intelectual,

social e afetiva, a fim de que possam viver a velhice em condições de liberdade e

dignidade.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pelo Lar Santa Clara, julgamos

meritória a intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.275/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.750/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Cristã de Desenvolvimento
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Humano – Acredith –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.750/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Cristã de Desenvolvimento Humano – Acredith –, com sede no Município

de Belo Horizonte. Trata-se de entidade de direito privado, sem fins lucrativos e de

caráter assistencial.

A instituição tem como finalidade desenvolver programas de prevenção nas áreas

de educação, saúde, assistência social, esporte e lazer, visando à inclusão social e

ao exercício da cidadania; proteger a infância e a velhice; combater a fome e a

pobreza, por meio da distribuição de alimentos, vestuário e outros itens necessários

às famílias carentes; promover atividades de geração de renda, como oficinas de

qualificação e cultivo agrícola; divulgar a cultura e estimular a participação, a

organização e a solidariedade das comunidades em defesa de seus interesses.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela Acredith, julgamos

meritória a intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.750/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.776/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Esperança de

Córregos – Acec –, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para
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deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.776/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Esperança de Córregos – Acec –, com sede no Município de

Conceição do Mato Dentro. Trata-se de entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, fundada em 2003 e voltada para o desenvolvimento comunitário e a

assistência social.

A instituição protege e ampara a saúde da família, da maternidade, da infância e da

velhice; combate a fome e a pobreza; promove a integração de seus beneficiários no

mercado de trabalho e a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência;

orienta sobre a proteção do meio ambiente; fomenta a implementação da

infraestrutura de saúde, saneamento básico, habitação, comunicação e eletrificação;

estimula a produção e o beneficiamento de produtos agropecuários e artesanais e

incentiva o desenvolvimento social, econômico, esportivo e cultural de seus

assistidos.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela Acec, julgamos meritória a

intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.776/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.777/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Centro Comunitário Mantiqueira,

com sede no Município de Camanducaia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.777/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Centro Comunitário Mantiqueira, com sede no Município de

Camanducaia. Trata-se de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo o desenvolvimento econômico e social de seus associados, bem como

a melhoria de sua qualidade de vida.

A instituição incentiva a participação e a organização dos camanducaienses em

trabalhos sociais com idosos, jovens e crianças; apoia a promoção de eventos em

geral; divulga as tradições e os hábitos culturais da região; promove atividades

educacionais para o aperfeiçoamento de recursos humanos, qualificando-os para o

setor de turismo e eventos; e orienta sobre a proteção ao meio ambiente e ao

patrimônio histórico, turístico e paisagístico do Município.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela Associação, julgamos

meritória a intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.777/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.783/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Engenho d’Água,

com sede no Município de Ouro Preto.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.783/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Engenho d’Água, com sede no Município de Ouro Preto.
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Trata-se de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade

trabalhar para o desenvolvimento local.

A instituição desenvolve ações de combate à fome e à pobreza, racionalização das

explorações econômicas, melhoria da qualidade de vida da comunidade, facilitação

da comercialização de produtos e serviços de seus associados, atendimento a

portadores de necessidades especiais, integração social, por meio de atividades

culturais, de lazer e desportivas, e proteção ao meio ambiente.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela Associação, julgamos

meritória a intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.783/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.799/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores de Eliotas Teixeiras e São

Sebastião – Ametes –, com sede no Município de Simonésia.

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 4.799/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores de Eliotas Teixeiras e São Sebastião – Ametes –, com

sede no Município de Simonésia. Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que

tem por finalidade representar os interesses dos moradores das referidas

comunidades.

A Associação realiza reuniões sociais, buscando estimular a solidariedade entre
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seus associados; promove ciclos de estudos e palestras voltadas para o seu

aperfeiçoamento técnico e intelectual; reivindica assistência médica, hospitalar e

jurídica; desenvolve atividades de proteção da infância, da juventude, da família, da

maternidade e da terceira idade e de combate à fome e à pobreza; orienta sobre a

proteção do meio ambiente e divulga a cultura e o esporte.

Diante da relevância do trabalho realizado pela Ametes, é oportuno e meritório

conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.799/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.804/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Amparo e Saber – Assimpas –, com

sede no Município de Contagem.

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 4.804/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Amparo e Saber – Assimpas –, com sede no Município de Contagem.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho

social.

De fato, a Assimpas promove a saúde; protege a maternidade, a infância, a família,

a juventude e a terceira idade; presta serviços de atendimento às necessidades da

família; combate a fome e a pobreza; oferece assistência jurídica; colabora na

habilitação de pessoas com deficiência e defende o direito à moradia.
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Diante da relevância do trabalho realizado pela Assimpas, é oportuno e meritório

conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.804/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.826/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade de Assistência Social e Cultural –

Sasc –, com sede no Município de Ipatinga.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.826/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Sociedade de Assistência Social e Cultural – Sasc –, com sede no Município de

Ipatinga. Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que desempenha importante

trabalho social.

Com efeito, a instituição presta assistência à criança, ao adolescente, a pessoas

com dependência química, às famílias e aos idosos; organiza e administra creches,

escolas e abrigos; proporciona assistência médica e odontológica; promove a

assistência social, a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio histórico e

artístico, a segurança alimentar e nutricional, o voluntariado, o desenvolvimento

econômico e social sustentável, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a

democracia e outros valores universais; protege o meio ambiente e combate a

pobreza.

Diante da relevância do trabalho que realiza, é oportuno e meritório conceder à
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Sasc o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.826/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2010

ATA

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Às 9h1min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo, membro

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente 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 obter, em audiência

pública, esclarecimentos sobre o assassinato de Wayne do Carmo Braga, que teria

sido cometido pelo Cabo PM Ezequiel Pinheiro Ramos. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Rosa Lorena Braga, Imaculada

Conceição Braga e Gláucia Antunes Vidigal e os Srs. Jair do Carmo Braga, Marcos

Antônio Campos e Everson Lélio Diniz, parentes da vítima; e o Ten. Cel. Valter Braga

do Carmo, Subcorregedor da PMMG, representando o Cel. PM Hebert Fernandes

Souto Silva, Corregedor da PMMG, e o Cel. PM Renato Vieira de Souza,

Comandante-Geral PMMG, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Registra-se a presença dos Deputados Antônio Genaro,

Duarte Bechir (substituindo este ao Deputado Delvito Alves, por indicação da

Liderança do BSD) e Zé Maia (substituindo o Deputado Fahim Sawan, 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 os seguintes requerimentos do Deputado Durval Ângelo (8): em que

solicita seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais -

PMMG - pedido de informações sobre a existência de advogados dessa corporação

atuando na defesa do Cb. PM Ezequiel Pinheiro Ramos; sejam realizadas audiências

públicas em todos os dias 8 de cada mês, ou em dias subsequentes, para que os
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familiares de Wayne do Carmo Braga possam se manifestar nesta Comissão até a

solução do caso, ficando designada desde já a do mês de dezembro para o dia 9;

sejam encaminhadas à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais as

notas taquigráficas desta reunião; sejam encaminhados ao Governador do Estado as

notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para a exclusão do

referido militar da Cooporação; sejam encaminhados ao Juiz e ao Promotor de

Justiça do II Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte as notas taquigráficas

desta reunião e pedido de providências para que seja agilizada a tramitação do

Processo nº 3778919-60.2004.8.13.0024; sejam encaminhados ao Comandante-

Geral da Polícia Militar e à Ouvidoria de Polícia as notas taquigráficas desta reunião e

pedido de providências para que seja averiguada a concessão de empréstimo pela

Coorporação ao Cb. PM Ezequiel Pinheiro Ramos e a sua inscrição no concurso para

Sargento, a despeito de estar respondendo a processo criminal na Justiça comum;

sejam encaminhados à Corregedoria da PMMG as notas taquigráficas desta reunião

e pedido de providências para que seja reaberto o procedimento administrativo

disciplinar contra o referido militar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.555/2009

Comissão de Cultura

Relatório

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

declarar de utilidade pública a entidade denominada Sebo Cultural, com sede no

Município de Campanha.

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 3.555/2009 pretende declarar de utilidade pública a entidade

denominada Sebo Cultural, com sede no Município de Campanha, que possui como

objetivo fomentar ações que contribuam para a preservação da cultura brasileira.

Na consecução de seus propósitos, a instituição promove atividades para despertar

o interesse pela leitura; estimula a captação de recursos, viabilizando a publicação de

autores campanhenses; incentiva, por meio de campanhas educativas, doações de

livros e revistas para clubes de leituras e escolas; cuida da defesa e da conservação

do patrimônio histórico e artístico; fomenta a geração de empregos, a qualificação

profissional e a inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho;

executa serviço de radiodifusão sonora, com fins educativos, artísticos, culturais e

informativos; busca parcerias com instituições públicas ou privadas para subsidiar

suas iniciativas.

Cabe ressaltar que as ações da entidade são executadas com base nos princípios

da ética, da paz, da cidadania e de outros valores universais.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.555/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.605/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Fraternidade Brasileira de Assistência aos

Condenados, com sede no Município de Itaúna.

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 3.605/2009 pretende declarar de utilidade pública a

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, com sede no Município de

Itaúna, pessoa jurídica de direito privado e sem fins econômicos fundada em 1995 e

sucessora da Confederação Brasileira das Apacs – Cobrapac.

A instituição tem como finalidades congregar as Associações de Proteção e

Assistência aos Condenados – Apacs –, promovendo o intercâmbio técnico, cultural e

social entre elas e exigindo-lhes os padrões de ética e eficiência; representar essas

entidades em âmbitos nacional e internacional; coordenar os programas das filiadas,

ditando-lhes uma política unificada; propor estudos e pesquisas nas áreas da

criminalidade, do sistema penitenciário e das políticas públicas correlatas; realizar

cursos que visem a assegurar a integração social das pessoas condenadas à

privação da liberdade.

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

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.605/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.708/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Maestro Francisco José Pires

Guimarães, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado, para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.708/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Maestro Francisco José Pires Guimarães, com sede no

Município de Belo Horizonte, entidade civil sem fins lucrativos que busca desenvolver

e incentivar a arte musical e sua difusão.

Para atingir seus objetivos programáticos, a entidade realiza concertos públicos,

executados, principalmente, com instrumentos de sopro e percussão; mantém uma

escola para o ensino gratuito de alunos e a formação de músicos profissionais,

buscando constituir valiosa parceria com o poder público para divulgar a arte musical.

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o título declaratório

de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.708/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.779/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Banda Musical Estudantil Caic, com sede no Município de Pará de

Minas.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.779/2010 pretende declarar de utilidade pública a Banda

Musical Estudantil Caic, com sede no Município de Pará de Minas, que possui como

finalidade a disseminação da arte musical, principalmente entre os mais jovens,

buscando a formação e o aperfeiçoamento de novos músicos.

Dessa maneira, a entidade coopera com o aprimoramento cultural da população e
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se faz presente em desfiles, solenidades, datas cívicas e festivas do referido

Município.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.779/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.785/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Guarda de Congado Nossa Senhora do Rosário, com sede no

Município de Caranaíba.

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 4.785/2010 pretende declarar de utilidade pública a Guarda de

Congado Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Caranaíba, que

possui como finalidade desenvolver mecanismos de apoio à cultura, especialmente

junto à comunidade mais carente.

Na consecução de suas metas, a entidade oferece atividades nas áreas culturais,

artísticas, desportivas e de lazer, procurando transmitir aos seus assistidos mais

instrução e conhecimento, bem como proporcionar-lhes uma vida mais digna e

saudável.

Por fim, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo dar nova redação ao art. 1º do projeto com o

propósito de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.785/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.829/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida – Ceinsa –,

com sede no Município de Lagoa Formosa.

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 4.829/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Educação Infantil Nossa Senhora Aparecida – Ceinsa –, com sede no Município de

Lagoa Formosa, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

propósito acolher crianças na faixa etária de dois anos a quatro anos e onze meses,

filhos de mães carentes que têm necessidade de trabalhar fora do lar.

Na consecução de seu objetivo, a instituição desenvolve atividades voltadas à

promoção da assistência nas áreas de alimentação, lazer e educação, além de

realizar reuniões educativas periódicas e de oferecer cursos e oficinas para os

familiares.

Desse modo, o Ceinsa contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias

mais carentes do Município de Lagoa Formosa.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.829/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.831/2010

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 Centro de Apoio Comunitário Madre São José, com

sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.831/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Centro de Apoio Comunitário Madre São José, com sede no Município de Belo

Horizonte. Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, foi fundada em 1998 e tem

como propósito desenvolver atividades na área da assistência social voltadas ao

atendimento de mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias carentes.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição desenvolve

atividades assistenciais diversas e promove cursos de capacitação profissional,

visando à integração de seus associados no mercado de trabalho, sempre com o

intuito de incentivar a participação concreta na defesa dos interesses coletivos para a

consolidação da cidadania.

Pela relevância do trabalho realizado pela referida entidade, 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° 4.831/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.



____________________________________________________________________________
20

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.832/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá IV, 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

apresentada. 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 4.832/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Conselho Comunitário do Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo

Horizonte, entidade sem fins econômicos que desenvolve importante trabalho

comunitário.

Com efeito, objetivando a defesa dos direitos e interesses dos moradores do

Conjunto Jatobá IV, a instituição busca combater a fome e a pobreza, divulgar a

cultura e o esporte, proteger a saúde da família, preservar o meio ambiente e

defender o direito de todos à moradia, garantindo-lhes segurança e vigilância.

Diante da relevância do trabalho realizado pela entidade, é oportuno e meritório

conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.832/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.837/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública o Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão Carneiro, com

sede no Município de Ubá.

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 4.837/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Instituto Dr. Antônio Jacob da Paixão Carneiro, com sede no Município de Ubá,

entidade civil sem fins lucrativos que desenvolve importante trabalho na área social.

Com efeito, o Instituto mantém programas de assistência e promoção à saúde;

realiza campanhas educativas; incentiva o desenvolvimento econômico e social;

combate a fome e a pobreza; colabora na integração das pessoas ao mercado de

trabalho; protege a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a terceira

idade; defende o meio ambiente; promove o voluntariado, a ética, a paz, a cidadania,

os direitos humanos, a democracia e outros valores universais.

Diante da relevância do trabalho realizado pela entidade, é oportuno e meritório

conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.837/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.843/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres em Ação – AMA –, com sede

no Município de Carandaí.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.843/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Mulheres em Ação – AMA –, com sede no Município de Carandaí,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito promover o

desenvolvimento comunitário nos seus aspectos sociais, econômicos, culturais,

ambientais e políticos.

No cumprimento dos seus objetivos programáticos, a instituição desenvolve

projetos nas áreas de infraestrutura básica, assistência social, saúde, educação,

moradia, cultura, esporte e lazer. Dessa forma, busca melhorias nas condições de

saneamento básico, abastecimento de água, tratamento de esgoto e a coleta de lixo;

desenvolve ações voltadas para a segurança nos espaços públicos da comunidade;

incentiva a abertura de creches, cursos de informática, bibliotecas comunitárias,

escolinhas de futebol e a formação musical; atua na defesa dos direitos humanos e

no combate à fome e à pobreza, por meio de projetos de segurança alimentar e

nutricional; fomenta projetos alternativos voltados para a agricultura familiar, bem

como a comercialização da produção, com práticas agroecológicas e cooperativistas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.843/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.845/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia –

Adeviudi –, com sede no Município de Uberlândia.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.845/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia – Adeviudi –, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito congregar pessoas com

deficiência visual e promover a defesa de seus interesses coletivos perante o poder

público.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição desenvolve ações

para melhorar a qualidade de vida de seus associados, incentivando a participação

concreta na defesa dos interesses coletivos para a consolidação da cidadania.

Também promove projetos voltados à habilitação e à reabilitação de deficientes

visuais, além de executar e incentivar práticas esportivas, culturais, educativas,

artísticas, de lazer e de turismo, visando à promoção humana, principalmente, nas

áreas da saúde, da educação, da cultura, do lazer e do meio ambiente.

Diante da relevância do trabalho realizado pela Adeviudi, é oportuno e meritório

conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.845/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.846/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Inhaumense de Ação Social – Aias –, com

sede no Município de Inhaúma.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.846/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Inhaumense de Ação Social – Aias –, com sede no Município de

Inhaúma, entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por propósito contribuir para a

melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Para tanto, realiza obras e melhoramentos; fomenta o desporto; combate a fome e

a pobreza, concorrendo para sua erradicação; promove a saúde da família; protege a

maternidade, a infância e a terceira idade; incentiva a cultura; implementa eventos de

lazer e de entretenimento, culturais, assistenciais e turísticos; colabora com a

habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência, possibilitando sua integração

ao mercado de trabalho e à sociedade; orienta os consumidores; incentiva a

produção agropecuária.

Diante da relevância do trabalho realizado pela Associação, é oportuno e meritório

conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.846/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.852/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Rosângela Reis, objetiva declarar

de utilidade pública o Projeto de Apoio ao Menino e Menina da Rua de Ipatinga -

Horta Comunitária Criança Feliz, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este órgão colegiado

para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.852/2010 pretende declarar de utilidade pública o Projeto de
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Apoio ao Menino e Menina da Rua de Ipatinga - Horta Comunitária Criança Feliz,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que busca desenvolver no Município

de Ipatinga importante trabalho na área da assistência social, especialmente em

benefício das crianças.

A documentação anexada ao processo demonstra que a instituição desenvolve

atividades diversas com o intuito de prestar assistência social às crianças carentes,

assegurando-lhes abrigo, alimentação, educação, saúde e lazer, visando ao seu

desenvolvimento integral, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social,

atuando, assim, em complementação à ação da família e da comunidade. Além disso,

procura apresentar propostas alternativas para o desenvolvimento social da

comunidade.

Diante da importância do trabalho realizado, acreditamos ser a referida entidade

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.852/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.862/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Creche Heloim, 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

apresentada. 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 4.862/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Creche Heloim, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade civil, sem fins
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lucrativos, que tem por finalidade atender crianças carentes.

No cumprimento de seu propósito, a Creche Heloim desenvolve ações com o intuito

de melhorar a vida de crianças carentes, acolhendo-as e disponibilizando-lhes

educação, alimentação, higiene, assistência médica e acompanhamento social. A

instituição busca disseminar, ainda, valores éticos e morais, essenciais na formação

das crianças.

Diante da relevância do trabalho realizado pela Creche Heloim, é oportuno e

meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.862/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.864/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação do Bem-Estar Social do Bairro de Manga – Abesma –,

com sede no Município de Esmeraldas.

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 4.864/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Bem-Estar Social do Bairro de Manga – Abesma –, com sede no Município de

Esmeraldas, entidade sem fins lucrativos que tem como finalidade conquistar

melhorias contínuas para o bem-estar dos moradores locais.

Com esse propósito, a instituição representa os interesses da comunidade perante

as autoridades constituídas; presta assistência social aos mais carentes; promove a

proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância e da velhice; combate a
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fome e a pobreza; e concorre para a qualificação de seus associados por meio de

cursos, oficinas de treinamento e seminários.

Dada a importância do trabalho realizado, acreditamos ser a Abesma merecedora

do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.864/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.865/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Marcus Pestana, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de

Diamantina, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.865/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Diamantina, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito promover a defesa dos

interesses coletivos de seus associados perante o poder público federal, estadual e

municipal.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição desenvolve as mais

diversas ações para melhorar a qualidade de vida de seus associados, incentivando a

participação concreta na defesa dos interesses coletivos para a consolidação da

cidadania, principalmente, nas áreas da saúde, educação, cultura, transporte, lazer e

meio ambiente, o que constitui valiosa parceria com o poder público.

Diante da relevância do trabalho realizado pela Associação, é oportuno e meritório
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conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.865/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.978 a 4.980/2010 - Requerimentos nºs 6.740 a

6.743/2010 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Adalclever Lopes e

Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados Padre João, Carlin Moura, Paulo Guedes e André Quintão - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Requerimento do Deputado Almir

Paraca; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

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

- Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Wander Borges.

Abertura

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

OFÍCIOS

Da Sra. Dilene Dileu, Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares,

agradecendo o convite para a audiência pública destinada a discutir o projeto de lei

de revisão do PPAG 2008-2011, bem como para o respectivo curso de capacitação, e

justificando sua ausência nos eventos.

Do Sr. Mauro Lúcio da Cunha Zanin, Presidente da Associação dos Municípios da

Microrregião do Médio Rio Grande, encaminhando cópia do Projeto Minas d’Água, do

Sr. Girlatan Padilha Ponte. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Mauro Sérgio Nery Brito, Presidente da Cohab-MG, indicando

representantes dessa Companhia no curso de capacitação para a audiência pública

destinada a discutir o projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011.

Do Sr. Arlélio de Carvalho Lage, Procurador-Chefe do Ministério Público do

Trabalho no Estado, comunicando a composição da administração desse órgão.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.429/2010 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Márcio André Keppler Fraga, Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho

Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão

de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 1.381/2010/SGM.

Do Sr. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo em exercício do Fundo

Nacional de Assistência Social, informando a liberação de recursos financeiros para o
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Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a liberação de

recursos financeiros para a entidade que menciona. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Da Sra. Dolores Maria Borges de Amorim, Diretora da Faculdade de Educação do

Campus de Belo Horizonte da Uemg, agradecendo o convite para a audiência pública

destinada a discutir o projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011 e indicando

representantes dessa instituição no curso de capacitação para esse evento.

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 4.978/2010

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social Santa-

Ritense, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Assistência Social Santa-Ritense, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Filantrópica de Assistência Social Santa-Ritense, com

sede no Município de Santa Rita do Sapucaí, é uma sociedade civil de direito privado,

sem fins lucrativos.

A associação tem por finalidade trabalhar em prol dos necessitados, angariando

fundos para ajudá-los na sobrevivência, promovendo eventos direcionados à

população; prestar assistência às demais entidades, promover as tradições culturais

incentivando, desta forma, as ações sociais e culturais na região.
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Pretende-se, com este projeto de lei, assegurar à instituição melhores condições

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98. Esperamos, portanto,

contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.979/2010

Declara de utilidade pública a Associação Vila Vicentina de Ilicínea, com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vila Vicentina de Ilicínea,

com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2010.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Vila Vicentina de Ilicínea, fundada em 9/9/47, é uma

associação de direito civil privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos e de

utilidade pública, que adota os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado, com

sede no Estado, na Rua São Vicente, nº 2, Centro, no Município de Ilicínea e foro na

Comarca de Boa Esperança.

A Associação Vila Vicentina de Ilicínea tem por finalidades colaborar com as

questões ligadas à assistência social, caridade cristã e promoção humana, tais como:

assistir e abrigar pessoas idosas; proporcionar assistência material, moral, intelectual,

social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de

sua saúde física e mental; atender e assessorar os beneficiários da Lei Orgânica da

Assistência Social e os reconhecidamente pobres; assim como outros previstos em

seu estatuto.

A Associação, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo,

está em pleno e regular funcionamento desde 1947, sendo a sua diretoria constituída
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de membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando que desabone sua

conduta. Outrossim, a entidade não remunera os membros da diretoria pelo exercício

de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes,

associados ou conselheiros, sob nenhuma forma. Assim, por preencher os requisitos

da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do

projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.980/2010

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-190, compreendido entre as BRs-365 e

352, na interligação dos Municípios de Romaria, Monte Carmelo e Abadia dos

Dourados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Deputado Camilo Machado o trecho da Rodovia MG 190,

compreendido entre as BRs-365 e 352, na interligação dos Municípios de Romaria,

Monte Carmelo e Abadia dos Dourados.

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

DER-MG - providenciará, com recursos previstos em orçamento, a confecção de

placas indicativas da denominação da rodovia.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento

Justificação: Camilo Machado de Miranda nasceu em 7/10/33, em Abadia dos

Dourados, no Alto Paranaíba, onde iniciou seus estudos. Cursou o antigo ginasial em

Araguari e o clássico em Belo Horizonte, onde também colou grau em Direito pela

Escola Mineira, hoje Puc Minas. Bacharel de 1958, foi eleito orador da turma que

sempre o reconheceu como vocacionado à política, uma vez que a ele foi confiada,

sucessivamente, a função de representante da escola nos congressos universitários.

Montou banca de advocacia em Monte Carmelo, onde também foi aprovado por

concurso como professor de História na Escola Estadual Dr. Gregoriano Canedo.
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Casou-se com Leda Costa Machado, com quem teve três filhos: Jaci Costa Machado,

Gláucia Machado Costa Porto e Camilo Machado de Miranda Filho.

Em 1972 foi eleito Prefeito de Monte Carmelo para o quadriênio 1973-1977. Ato

contínuo, cumpriu três mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, nas legislaturas de 1979 a 1991.

Na Assembleia de Minas teve atuação destacada: liderou a bancada do Partido

Democrático Social - PDS -, foi membro efetivo das Comissões de Redação, de

Serviço Público, de Defesa Social e Segurança Publica, da qual foi seu Vice-

Presidente. Suplente nas Comissões de Educação e Cultura, Turismo, Patrimônio

Histórico e Artístico e da Proteção e Defesa do Consumidor.

Por doze anos consecutivos foi Membro Efetivo da Comissão de Agropecuária e

Política Rural, tendo sido seu presidente por oito anos. Nesse cargo, foi o principal

responsável pela elaboração de um plano integrado para o setor.

Ainda como Deputado Estadual, foi eleito Presidente da Comissão Constitucional,

responsável pela elaboração do anteprojeto da Constituição do Estado e pela análise

da emendas apresentadas pelos constituintes estaduais.

Eleito deputado federal para o mandato de 1991-1995 integrou várias comissões

técnicas. Foi titular das Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público,

de Viação e Transportes, de Desenvolvimento Urbano e Interior, e de Educação,

Cultura e Desporto.

Pela destacada atuação na vida política como parlamentar, recebeu inúmeras

condecorações, entre elas a Medalha de Honra da Inconfidência, a Medalha Santos

Dumont e a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo.

Faleceu no dia 15/7/95, com 61 anos, interrompendo prematuramente sua brilhante

trajetória política, através da qual, com dignidade e empenho, lutou incansavelmente

pelos interesses do povo mineiro. A aprovação do projeto de lei que liberou verba

para a pavimentação asfáltica do trecho da Rodovia MG-190, que liga sua cidade

natal, Abadia dos Dourados, à cidade que o acolheu, Monte Carmelo, indo até

Romaria, foi uma de suas conquistas. O objeto deste projeto de lei é homenagear o

Deputado que tanto se empenhou para o desenvolvimento de sua terra, nomeando o

trecho de uma estrada de cuja construção foi o grande artífice.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.740/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Rádio Difusora Ouro Fino pelos 60 anos de sua

fundação.

Nº 6.741/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Transportes pedido de providências para a duplicação da Rodovia MG-

383, principal via de acesso a São Brás do Suaçuí.

Nº 6.742/2010, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Gol Linhas Aéreas Inteligentes pela implantação de voos

diários de ida e volta entre Belo Horizonte e Montes Claros a partir de 3/11/2010. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.743/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações sobre a

existência de advogados dessa Corporação atuando na defesa do Cb. PM Ezequiel

Pinheiro Ramos. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Adalclever

Lopes e Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos às Deputadas e aos

Deputados desta Casa, ao Deputado José Henrique, que preside esta sessão.

Jamais poderia deixar de pronunciar-me nesta Casa, em um momento tão importante.

É tempo de celebrar. Podemos ler o Salmo 150: “Louvem a Deus por suas façanhas,

louvem a Ele por sua imensa grandeza”. Inicialmente, agradeço mais uma vez a

minha reeleição com 37.442 votos. Agradeço a Deus, a Betim, onde resido, à Prefeita

Maria do Carmo e à sua equipe, a todos os militantes, aos jovens, a todas as pessoas

que me apoiaram e votaram em mim. Agradeço ainda ao Sr. Jair Alves de Oliveira,
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Prefeito de Boa Esperança, às pessoas daquela cidade maravilhosa, à Região

Metropolitana de Belo Horizonte, à região Centro-Oeste, a quatro cidades do Sul de

Minas e a todas as pessoas de Minas Gerais que me apoiaram. Reassumo o

compromisso de apoiar políticas sociais de defesa dos direitos da mulher, de

segurança pública e de educação que gera vida. No próximo mandato, acompanharei

de perto a questão da saúde pública. Mais que isso, quero louvar a Deus pela eleição

da Dilma, primeira mulher Presidente do Brasil, além de parabenizar Betim, onde

moro e onde ela obteve 64,92% dos votos válidos, e também a toda Minas Gerais,

onde ela foi vitoriosa com 58,45% dos votos válidos.

Dilma Rousseff entrou para a história como a primeira mulher a assumir a

Presidência do Brasil, com mais de 55 milhões de votos, somando-se assim à lista de

mulheres chefes de Estado e de governo. Sua vitória confirma o bom momento da

gestão do Presidente Lula, cujos índices de aprovação são recordes e ultrapassam a

marca de 80%, mas também mostram a força e a capacidade da mulher que o ajudou

a governar. Além disso, a eleição de Dilma é uma demonstração do avanço

democrático do nosso país, um passo importante para que a sociedade brasileira

enterre de uma vez por todas o preconceito contra a mulher. Dilma será uma das 18

mulheres líderes mundiais da atualidade. Sua presença na Presidência muda toda a

simbologia do poder e já é uma experiência vivida em outros países da América

Latina. Também temos mulheres governando Estados e, em Minas Gerais, sobretudo

ligadas ao PT, Prefeitas de grandes cidades, como Maria do Carmo Lara, em Betim,

Marília Campos, em Contagem, Elisa Costa, em Governador Valadares, e Maria José

Haueisen, em Teófilo Otôni. A mulher construiu um espaço importante na sociedade,

no mercado de trabalho, nas artes, na educação e na ciência. Correspondemos a

52% do eleitorado, mas continuamos sub-representadas no poder. Para se ter uma

ideia, das 513 cadeiras disponíveis na Câmara dos Deputados, na próxima

legislatura, apenas 43 serão ocupadas por mulheres; em 2006, eram 47. Teremos

apenas 1 Deputada Federal por Minas, a companheira Jô Moraes, do PCdoB. Já o

Senado terá apenas 12 Senadoras, de um total de 81, a partir de 2011. Na

Assembleia de Minas, a bancada feminina também foi reduzida de 5 para 4

Deputadas, o que representa 5% do total de 77. Temos um grande desafio na luta
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pela igualdade de direitos e pela participação feminina na política brasileira. Ainda

estamos a léguas do ideal, mas acredito que a presença de Dilma no cargo de maior

expressão da Nação funcionará como estímulo para reverter esse quadro. Ela é uma

mulher forte, profissional e bem preparada. Ela não é qualquer mulher. Dilma é uma

mulher que tem compromisso com o social e com a erradicação da miséria. O

governo do Presidente Lula tirou da pobreza cerca de 28 milhões de brasileiros. Mas

nas mesmas condições em que estavam esses 28 milhões ainda existem atualmente

outros 21 milhões. Tenho certeza de que ela não descansará enquanto houver

brasileiros com fome, crianças pobres abandonadas à sua própria sorte, drogas e

“cracolândia”. Também é compromisso de Dilma ampliar o acesso ao programa

Bolsa-Família a todas as famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza,

além de estendê-lo também a grupos específicos: indígenas, quilombolas, população

de rua, pessoas que saíram da condição de trabalho escravo. Ela tem compromisso

com os pobres. Em entrevista recente, sua mãe disse que, aos 15 anos, quando

estudava em Belo Horizonte, Dilma perguntou por que outras jovens não tinham o

mesmo direito que ela. Portanto, sempre esteve preocupada, desde adolescente, com

as questões sociais. Além do combate à pobreza, vai priorizar a educação desde o

ensino infantil até a universidade, construirá escolas técnicas federais nas cidades

com mais de 50 mil habitantes e fará um governo comprometido com a criação de

oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras. O processo de transformação

social do Brasil, iniciado pelo Presidente Lula e que terá continuidade com Dilma,

desencadeou uma das maiores mudanças da trajetória do País. Mostramos que é

possível crescer e distribuir renda.

É muito importante disputar o poder e exercê-lo como mulher, com características

próprias, sensibilidade, senso de justiça e preocupação ética no trato da coisa

pública. A mulher tem características próprias. Na verdade, fazemos a diferença.

Aliás, não no intuito de nos considerarmos melhores do que os homens, mas de

estarmos lado a lado na construção democrática, com a sensibilidade da mulher.

Sabemos que não basta haver uma mulher na Presidência para aumentar o número

de mulheres nas posições de poder. No entanto, temos agora mais força para

potencializar e criar maiores possibilidades a fim de que os interesses delas sejam
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representados na esfera pública. Parabenizo todas as mulheres que acreditaram no

projeto. Peço a Deus que continue abençoando e dando sabedoria à Dilma para que,

como Presidente, execute esse projeto de transformação social, que tem sido o seu

objetivo e compromisso de vida desde a juventude. Além disso, que ilumine todas as

mulheres e os homens de boa vontade que estão no poder e foram eleitos, ou seja,

os cidadãos e cidadãs deste nosso Estado e País, para que a nossa sociedade seja

mais justa, fraterna e igualitária e que o País continue no rumo certo, sendo

respeitado, e que cada vez mais se firme a sua soberania. Então, mais uma vez,

meus cumprimentos a todos desta Casa, sobretudo à bancada feminina e, de modo

especial, àqueles e àquelas que acreditaram nesse projeto e apoiaram, pela primeira

vez, uma mulher na Presidência da República: Dilma Rousseff. Certamente todos e

todas nós participaremos desse processo e trabalho do governo do nosso país,

especificamente representando Minas Gerais, pois ninguém administra sozinho. Não

há salvador ou salvadora da Pátria. É preciso que haja efetivamente participação da

sociedade brasileira. Certamente Dilma criará esse espaço participativo, ou seja, essa

vontade política de dar condições para a participação da população brasileira, pois é

um projeto democrático e popular que possibilitou inúmeras conferências de todos os

setores, que ouve a população, o povo organizado, os sindicatos e as associações.

Além disso, cria condições para que haja inclusão social e ninguém fique de fora da

garantia de todos os direitos fundamentais neste país. Na verdade, o primeiro é o

direito à própria vida; depois, à saúde, à educação, à habitação e à segurança de

qualidade.

Mais uma vez, trago-lhe o meu abraço. Espero que construamos juntos. Passou

agora o tempo da disputa, que é legítimo num período eleitoral, mesmo com alguns

exageros. Agora já superamos tudo isso. A população de Minas Gerais e do Brasil já

escolheu com responsabilidade e seriedade os seus governantes. A nossa tarefa não

terminou e recomeça agora com muito mais força. Temos de efetivamente participar e

dar a nossa contribuição, cada um na sua função, porque nosso Brasil e nosso

Estado merecem. Realmente todos temos compromisso com a sociedade, para que

ela seja mais feliz. Certamente não nos omitiremos; esta Casa, que é referência

nacional, que abre as portas para a participação popular e que realmente planeja
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seus próximos 20 anos, nunca se omitiu e dará sua resposta. Cumprimento o

Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, pela eleição como Vice-

Governador deste Estado. Esta Casa também deu sua contribuição. Desejamos que

o Deputado realmente faça um profícuo trabalho, porque queremos o melhor para

Minas Gerais. E, sobretudo, contribuiremos.

Mais uma vez pedimos a Deus que ilumine a Dilma Rousseff, primeira mulher

Presidente, a 36ª Presidente - foram 35 homens até hoje. Ela certamente

representará bem toda mulher mineira e brasileira. Estou convencida disso, porque

sua trajetória de vida nos garante. Dilma tem compromisso com todos, sobretudo com

os mais pobres, com os excluídos. Tenho certeza de que ela terá as bênçãos de

Deus para executar seu projeto e para representar bem a mulher no governo de

nosso país. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados, nossa

saudação. Hoje estamos nesta tribuna pela primeira vez depois do segundo turno

externando nossa convicção e nossa esperança de que o preconceito em relação à

mulher será vencido aos poucos. A eleição da Dilma tem um simbolismo muito

grande. Importantíssima é a questão de gênero. Não tenho dúvida, Deputada Maria

Tereza Lara, nossa companheira, de que a Dilma surpreenderá a elite brasileira, elite

que usou todas as armas, legítimas e ilegítimas, e muitas injustas, tentando disfarçar

o preconceito contra a mulher, explorando a moral, a ética, explorando, de fato, uma

riqueza do povo brasileiro, que é a religiosidade, mas uma religiosidade ainda muito

popular. Muitas vezes as pessoas não têm como perceber o que está por detrás do

jogo, o que está nos bastidores da Rede Globo, da revista “Veja”. Nesse aspecto,

demos um grande passo, houve um grande avanço. Não tenho dúvida de que a Dilma

surpreenderá positivamente a elite brasileira com sua habilidade política, sua

competência, seu jogo de cintura, tudo o que tentaram desconstruir. Sempre o

contrário do que foi a Dilma desde sua militância estudantil em Belo Horizonte, desde

quando estava nos Ministérios das Minas e Energia e da Casa Civil, desde quando

era Secretária no Rio Grande do Sul.
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Esse é mais um grande marco na história do Brasil, um impulso para avançar nas

políticas sociais e macroeconômicas e nas reformas indispensáveis, como a tributária

e a política. Nosso modelo de eleição está insuportável; a legislação atual é falha,

pois cerca o mosquito e deixa passar o elefante. Temos de fazer uma reforma política

que garanta justiça e que permita às lideranças autênticas, que querem trabalhar para

a sociedade e ajudar na democracia, chegar ao poder; que não prevaleça a questão

econômica.

Saúdo a nossa Presidente eleita, Dilma Roussef, mineira e belo-horizontina, que

honrará Minas Gerais.

É estranho o pronunciamento do Senador eleito Aécio Neves no dia da eleição: “O

que é mais importante, o que é essencial, qualquer que seja o próximo Presidente da

República, é um Congresso que não se acovarde, que não aceite o papel de

submissão em relação ao Executivo. A democracia pressupõe equilíbrio entre os

Poderes, e hoje temos um Congresso subjugado, apequenado em razão da força do

Executivo, que impõe a sua agenda exclusivamente.”. Digo isso ao próprio Aécio, que

governou durante cinco anos como se fosse um governo autoritário, defendendo toda

agenda política. É muito estranho e incoerente isso sair da boca do ex-Governador

Aécio Neves. É uma incoerência gigantesca porque não foi isso o que ele fez com a

Assembleia Legislativa e com a imprensa. A relação desse governo com a imprensa é

uma coisa absurda, escandalosa, inadmissível. Justamente ele vem dizer que a

relação do Congresso com o governo deve ser de plena autonomia, que o Congresso

não deve acovardar-se e não deve ter papel de submissão ao Executivo. Não foi o

que ele fez aqui. Ele tinha força de demitir repórteres e jornalistas, um poder que não

era apenas sobre a Assembleia, mas sobre a televisão, as rádios e os grandes

jornais. Pior do que na época da ditadura. Vivemos um resquício, ou mais do que

isso, pois a forma autoritária de quem está no poder relacionar-se com o Legislativo e

com a imprensa foi até aperfeiçoada.

Não venha o senhor, agora, tentar dar ordens e determinar como deve ser o

Congresso - Câmara e Senado - em relação ao governo ou, muito menos, como deve

ser o governo em relação ao Congresso Nacional. O senhor não tem história para

dizer isso, nem deu exemplo nesse sentido. Assim, trata-se de um apelo totalmente
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incoerente e inadmissível; de fato, o senhor não tem razão em dizer isso ou em fazer

esse apelo ao Executivo.

Também é importante, nobre companheiro Adelmo, que todos nós - Deputados e

lideranças políticas - consigamos fazer uma leitura das eleições e entender de fato o

eleitorado ou, no mínimo, procurar compreender o recado que os eleitores nos

mandaram por meio das urnas. Precisamos ter humildade e, na minha opinião, como

político e liderança política - julgo-me assim, pois fui Presidente do PT em Ouro

Branco e Vice-Presidente do Partido no âmbito deste Estado -, o eleitorado quer

maior coerência ideológica e programática. Na verdade, a grande imprensa não nos

deu oportunidade durante as eleições. Se repararmos, foi fantástico o espaço que foi

concedido à Dilma depois das eleições - as entrevistas que concedeu e tudo que lhe

foi perguntado -, com o objetivo de possibilitar a ela expressar todo um conteúdo

político, o conteúdo de um governo. Mas, de certa forma, esse espaço e essa

oportunidade não lhe foram dados ao longo da campanha - nem no primeiro turno,

nem no segundo turno -, quando prevaleceu a tática de derrubá-la, na linha de fazer-

lhe uma armadilha para que seu adversário crescesse a qualquer custo, explorando

algumas mazelas da própria sociedade.

Em relação à coerência, é importante pensar no resultado obtido em Minas Gerais.

Precisamos - os Deputados e esta Assembleia Legislativa - começar a destacar a

diferença dos projetos, explicando o que é um projeto democrático e popular e o que

é um projeto neoliberal. Afinal, são esses os dois projetos que continuam em disputa.

Aqui venceu o projeto democrático e popular; ou seja, é desejo do nosso povo

aprofundar-se nesse projeto democrático e popular, iniciado em 2003, com o

Presidente Lula. Esse é o grande recado. Mas precisamos frisar que nem a grande

mídia nem a internet contribuíram o bastante para que nos aprofundássemos nesse

debate a respeito dos modelos de projetos. Ficou na periferia a discussão sobre qual

é o modelo de Estado em um projeto democrático e popular e qual é o modelo de

Estado em um projeto neoliberal. Esse debate não foi feito. Talvez esteja aí a razão

de um percentual significativo - em torno de 20% - do eleitorado ainda estar

decepcionado com a política. Ora, se nós, como lideranças políticas, não formos

capazes de entender esse recado das urnas, onde vamos parar? Podemos chegar a
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uma abstenção de 25% a 30%.

Assim, nós, os eleitos, temos de honrar os votos, assim como as lideranças que

não foram eleitas, mas que certamente estarão fazendo política. Temos de buscar o

esclarecimento - outra palavra-chave - para uma consciência cidadã. Esclarecer as

coisas e não velá-las. O que é de assustar é que existem lideranças, tanto de um

campo quanto do outro, que insistem num projeto híbrido. Acham que é possível fazer

uma fusão entre um projeto democrático popular e um projeto neoliberal. Isso é uma

aberração. Pelo contrário, em vez de fazer uma fusão, temos de acentuar as

diferenças dos projetos e colocá-los à disposição dos brasileiros, dos mineiros, de

cada Município, para que, ao votar, o eleitor esteja atento ao currículo do candidato,

mas tenha também, com clareza, a bandeira, o modelo, o projeto que o candidato

defende e possa avaliar se a sua história é coerente com o que fala e pratica.

Parabenizo todos que venceram. O nosso entendimento é que todos que disputam

um cargo são também vitoriosos, independentemente do resultado final das urnas.

Muitas vitórias nas urnas não foram éticas, morais e de fato democráticas, porque

prevaleceram outros critérios. Sr. Presidente, essa é a nossa consideração.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, nesta oportunidade agradeço

toda a população de Minas Gerais, os mineiros e as mineiras que concederam

expressiva votação à primeira mineira, à primeira belo-horizontina, à primeira mulher

a assumir a Presidência da República. A nossa caríssima Dilma Rousseff foi eleita

pelo voto direto para ser a primeira Presidenta da República do Brasil. Minas Gerais

teve a oportunidade de reconhecer o belíssimo trabalho do Presidente Lula e garantiu

quase 58% dos votos à Dilma Rousseff. Agradecemos a todos.

Passado o calor das eleições, temos a convicção de que agora é o momento de a

Presidenta descansar das eleições, voltando ao trabalho em janeiro. Minas Gerais

tem questões importantes a serem enfrentadas, obras importantes a serem tocadas,

por exemplo, a duplicação da BR-381 até Governador Valadares e a obra do

Rodoanel. É preciso que os trens de passageiros voltem a circular nessa

desperdiçada rede que está aí. Os trilhos cortando o Estado inteiro, e o povo
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passando aperto para ser transportado. Precisamos resgatar os trilhos da Rede

Ferroviária.

Esperamos e temos a convicção de que a nossa Presidenta trabalhará muito na

mesma linha do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso muito obrigado pela

votação.

Sr. Presidente, quero voltar a um determinado assunto. O Deputado Padre João

falou sobre a imprensa livre, que tem o papel de informar, de prestar notícias, que nós

respeitamos muito. Está havendo uma grande polêmica, o que é até natural, em

relação a projeto de lei protocolado por nós nesta Casa, o qual propõe a criação do

Conselho Estadual de Comunicação Social. Esse projeto ainda não foi discutido em

sua inteireza. As pessoas ainda não entenderam o seu verdadeiro conteúdo. Tenho

recebido muitas mensagens pelo Twitter e muitos “e-mails”, alguns xingando, outros

elogiando. Essa questão tem repercutido na própria mídia, que às vezes fala sem a

devida informação, pois não sabe o conteúdo do projeto. É como o velho ditado: não

conheço o projeto, mas sou contra. Temos o papel e a obrigação de esclarecer sobre

o seu conteúdo e faremos isso quantas vezes forem necessárias. Então, retomarei

esse assunto e falarei sobre ele até que a população, todos os mineiros e mineiras

entendam o conteúdo do projeto. Gostaria que os Deputados e as Deputadas desta

Casa o apreciassem.

Enviei nota a todos os meios de comunicação e gostaria de reproduzi-la com muita

calma para que as pessoas compreendam. O Projeto de Lei nº 4.968/2010, de minha

autoria, visa exclusivamente regulamentar o art. 230 da Constituição Estadual de

1989, que diz: “Para os efeitos do disposto nesta seção, o Estado instituirá, como

órgão auxiliar, o Conselho Estadual de Comunicação Social, composto de

representantes da sociedade civil, na forma da lei”. Tal artigo da Constituição do

Estado reproduz o art. 224 da Constituição Federal de 1988, que também define:

“Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu

órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei”.

É importante esclarecer que a comunicação social, por opção da Constituinte de

1988 e da Constituinte mineira de 1989, foi incluída na ordem social e não na ordem

econômica. Como a cultura, a educação e a assistência social, a comunicação está
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na ordem social. Vejam que esses são valores fundamentais do princípio federativo,

do princípio republicano. A comunicação está no capítulo da ordem social tanto da

Constituição do Estado como da Constituição Federal. É importante também lembrar

que a Constituinte mineira de 1989, ou seja, o conjunto de Deputados e Deputadas

que escreveram a Constituição mineira de 1989 contou com a assessoria jurídica de

um dos juristas mais conceituados em nosso Estado e no Brasil, o nosso atual

Governador Antonio Anastasia, que, talvez apressado para dar uma resposta à

imprensa, foi logo dizendo que é contra, pois é inconstitucional. Mas foi ele quem

assessorou a Constituinte. Será que em 1989 essa questão era constitucional e

passou a ser hoje inconstitucional? Ou será que o Governador do Estado mudou de

opinião? Se ele mudou de opinião, terá que mudar a Constituição do Estado, pois

isso está escrito lá. Ou iremos rasgar as Constituições Estadual e Federal? Isso foi

escrito pelos constituintes, com a assessoria jurídica e competente do grande jurista

Antonio Augusto Anastasia.

Não é a primeira vez que se procura regulamentar o art. 230 da Constituição

Estadual. Em 1994, por meio da Lei nº 11.406/94, em seus arts. 65 a 68, o referido

Conselho foi criado. Entretanto, na prática não foi instalado. Sua composição está

prevista na lei, mas, não sei por que razão, ele ficou apenas no papel.

O projeto reflete também as discussões das Conferências Estadual e Nacional de

Comunicação. Como Deputado, fui um dos delegados representantes da Assembleia

Legislativa nessas duas conferências. Acompanhei todos os debates e todas as

deliberações. A instalação do Conselho é uma das 672 propostas democraticamente

aprovadas pelos milhares de delegados e delegadas da sociedade civil empresarial,

não empresarial e do poder público participantes da I Conferência Nacional de

Comunicação - Confecom. Estava lá. Fui indicado pela Mesa para acompanhar as

discussões. Acompanhei os debates. Não estava lá como vaquinha de presépio.

Participei do evento, ouvi, aprendi e estou aqui cumprindo meu papel institucional,

parlamentar, de cidadão.

Após a I Confecom, diversas iniciativas foram tomadas pela comissão de

representantes que acompanham a implementação das propostas aprovadas. Em

junho deste ano, precisamente no dia 16, realizamos uma audiência pública na
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Comissão de Participação Popular da Assembleia com a presença de diversos

representantes da Comissão, entre eles o jornalista Paulo Henrique Amorim, para

discutir justamente a implementação das propostas aprovadas na I Confecom, entre

elas a necessidade de se instalar o referido Conselho de Comunicação Social.

O Conselho Estadual de Comunicação Social proposto por nós, sempre em sintonia

com as Constituições de Minas e do Brasil, tem como finalidade servir de instrumento

para garantir a participação popular, o acompanhamento social e a gestão

democrática das políticas e dos serviços públicos, envolvendo o planejamento e o

acompanhamento da execução dessas políticas e de serviços públicos. Atualmente,

existem conselhos municipais, estaduais e nacionais nas mais diversas áreas:

educação, saúde, assistência social, entre outras. O Conselho de Comunicação

Social é, assim como os demais, um espaço para que a sociedade civil, em conjunto

com o poder público e com o setor empresarial, tenha o direito de participar

ativamente da formulação de políticas públicas e de repensar os modelos que estão

instituídos. Longe de ser uma tentativa de censura ou de cerceamento à liberdade de

imprensa, o Conselho é uma reivindicação histórica dos movimentos sociais, das

organizações da sociedade civil, de jornalistas brasileiros e de setores progressistas

do empresariado que atuam pela democratização da comunicação no Brasil.

Nossa Constituição Republicana é clara ao dizer que liberdade de imprensa e

participação popular, entre outros princípios fundamentais, devem andar de mãos

dadas. Só queremos que todos respeitem a Constituição. O Conselho, então, está em

plena sintonia com a Constituição do Estado. Não consigo entender a situação. Ou há

má-fé ou há desinformação. Aqueles que falam que estou querendo cercear a

imprensa não leram o projeto nem a Constituição Estadual. Queremos apenas

regulamentar um artigo.

O princípio republicano da nossa Constituição trouxe três modalidades básicas de

nossa democracia: a representativa, exercida pelos parlamentares democrática e

soberanamente eleitos pelo povo; a participativa, representada pelos conselhos de

fiscalização e de políticas públicas. O povo se organiza através desses conselhos

para ajudar na execução orçamentária e para ajudar a acompanhar as políticas

públicas do Estado, com a finalidade até mesmo de evitar a corrupção e o desvio do
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dinheiro público. A terceira modalidade de democracia também está prevista em

nossa Constituição, e é a democracia direta, exercida através dos referendos e

plebiscitos. No Brasil essa prática é pouco exercida.

Vi alguns fazendo crítica à democracia dos Estados Unidos da América, dizendo

que sua cédula é muito grande etc. Acho que eles estão atrasados, se comparados

aos brasileiros, em muitos aspectos. Porém, estão mais avançados no tocante à

realização de mais referendos, mais plebiscitos e mais consultas populares. Temos

de avançar nessa democracia para fortalecer mais os conselhos de fiscalização e os

populares, entre estes especialmente o de comunicação social. Quem quiser saber

mais sobre o tema, em meu “site”, carlinmoura.com.br, há um brilhante artigo de um

professor aposentado da UnB, Venício Lima, professor de Ciências Políticas e de

Comunicação, que diz que o Conselho não é uma mera criação da conferência de

comunicação ou mera criação do movimento popular organizado, inaugurado pelos

constituintes de 1988. Há 24 anos existe esse debate, e apenas a comunicação fica

travada. Parece que eles querem ficar acima da Constituição. Escolheremos outro

regime, se não quisermos o regime da concessão e do controle público. Passaremos

para um regime de mercado aberto, em que qualquer um monta sua rádio, sua

televisão. Se é assim, topamos, e para a hipocrisia de se falar sobre as rádios piratas.

Ou temos um regime livre e todos montam sua rádio, sua televisão, seu jornal onde

quiserem, na hora em que quiserem, na esquina onde quiserem, ou teremos um

regime de concessão transparente, democrático, com princípios, com mais controle

social e com mais participação popular. É apenas isso que proponho. Nada mais do

que o exercício da soberania popular e o cumprimento das Constituições Federal e

Estadual.

É muito interessante ler o artigo do nosso caríssimo Venício Lima, que traz todo o

histórico de como surgiu a ideia dos conselhos de comunicação, e o artigo do

jornalista espanhol Romanée, que recebeu um prêmio pelo trabalho feito na edição

espanhola do jornal francês “Le Monde”. Romanée faz um importante trabalho ao

dizer que a liberdade de imprensa se constrói a cada dia, especialmente fortalecendo

a participação popular.

Eis os nossos esclarecimentos, e tantas vezes quantas forem necessárias estarei
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aqui para esclarecer a população de Minas Gerais a fim de que ela não seja induzida

a erros, principalmente por aqueles que não querem ler ou agem de má-fé.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, Sras. e Srs.

Deputados, público presente nas galerias, uma saudação especial a todos os

mineiros e mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia.

Venho a esta tribuna para agradecer a toda a população de Minas Gerais,

especialmente a do Norte de Minas Gerais, pela belíssima votação e pelo resultado

que obtivemos no domingo, dia 31. Elegemos a primeira Presidenta do Brasil. Tenho

certeza de que, com essa eleição, nosso país terá um avanço extraordinário em todos

os setores. Esse passo representou grande contribuição para a democracia e para a

valorização das minorias. A eleição de uma mulher para Presidente da República é,

sem dúvida, um avanço para o Brasil. Certamente a Dilma fará um grande governo,

até porque já possui experiência. Nos últimos oito anos, ela foi o braço direito do

nosso Presidente Lula. Além do mais, trabalhará com um País que segue em frente,

organizado, que cresce a cada dia. Tenho certeza de que nossa futura Presidenta,

que é centrada em tudo o que faz, realizará um governo extraordinário para deixar o

Brasil cada vez mais forte. Seu governo seguirá na mesma linha do governo do

Presidente Lula, ou seja, um governo que administra para todos, especialmente para

os mais pobres. Por isso agradeço à minha região, que votou fechada com Dilma

Rousseff, que obteve 72,87% dos votos do Norte de Minas, sendo essa a sua melhor

performance em Minas Gerais. Somente Estados do Nordeste atingiram esse

percentual. Especialmente em várias cidades onde sou votado, obtivemos

performance que ultrapassou a casa dos 80%. Dilma obteve, em São João das

Missões, 83% dos votos; em Manga, em Itacarambi, em Januária e em Porteirinha,

81%; em Mato Verde, 80%. Em Bonito de Minas, Coração de Jesus e Varzelândia, a

votação também foi expressiva. Em Brasília de Minas e em São Francisco, foram

82%. Agradeço a todas as cidades do Norte de Minas, especialmente àquelas em

que a votação de Dilma aumentou em relação ao primeiro turno. Em Montes Claros,

no primeiro turno, Dilma obteve 96 mil votos. No segundo, esse número subiu para
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120.444 votos. Em Janaúba, no primeiro turno, foram 23 mil votos; no segundo,

24.700. Parabenizo seu Prefeito, José Benedito, que lutou muito, bem como nosso

grupo da Oposição, que mais uma vez fez bonito em Januária, onde Dilma obteve

quase 25 mil votos. Foi muito bonita a vitória da Dilma em São Francisco, com 18.675

votos, ou seja, com um percentual de mais de 80%. Em Porteirinha, Dilma também

obteve votação extraordinária: 16 mil votos contra 4 mil de Serra. Em Brasília de

Minas, foram 13.550 contra 3 mil; em Salinas, 13 mil contra 7 mil; em Jaíba, 11.721

contra 3.500; em Coração de Jesus, 11.470 contra 2 mil; em São João da Ponte,

10.628 contra 2.400. O mesmo ocorreu em Espinosa e em Rio Pardo de Minas. Foi

assim em Monte Azul; em Minas Nova; em Manga, onde foi muito bonito: Dilma teve

7.600 votos no primeiro turno e 8.096 no segundo, contra apenas 1.900 para o Serra.

Então, quero agradecer as cidades de Manga, Caraí, São João do Paraíso,

Itacarambi, Varzelândia, Mirabela, Arinos, Capitão Enéas, Mato Verde, Montalvânia,

São João das Missões, Pedras de Maria da Cruz, Japonvar, Riacho dos Machados,

Eugenópolis, Icaraí de Minas, Lontra, Ibiracatu, Claro dos Poções, Bonito de Minas,

Chapada Gaúcha, São Romão, Ibiaí, Rubelita, Ninheira, Luislândia - onde também foi

muito bonito, foram 2.975 votos contra 436 -, Matias Cardoso, Pintópolis, Fruta-de-

Leite, Botumirim, Formoso, Padre Carvalho, Montezuma, Catuti, Juvenília, São João

da Lagoa, Novorizonte, Serranópolis, Miravânia e Taiobeiras.

Quero, mais uma vez, agradecer toda a população do Norte de Minas e dizer que

estamos muito confiantes no governo da mineira, nossa companheira Dilma, que

certamente fará um governo olhando para as regiões mais carentes. O Norte de

Minas está muito otimista com o futuro governo da Dilma, a quem pretendemos levar

várias reivindicações, como a faculdade federal para o Norte de Minas.

Representamos, Deputado André Quintão, a única região do Estado que não tem

uma universidade federal. Trata-se de uma região com quase 2 milhões de

habitantes, com 1.200.000 eleitores, que deu um número expressivo de votação para

a Dilma. Então, a questão agora é reivindicar a Universidade Federal do Vale do São

Francisco. Vamos levar esse pleito, reivindicar, liderar esse movimento da nossa

faculdade, que será a primeira Universidade Federal do Norte do Estado. Em Minas

hoje há várias faculdades, mas não na nossa região. Portanto, trata-se de uma
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reivindicação que levaremos a nossa próxima Presidente Dilma Rousseff.

Reivindicaremos também obras de infraestrutura na área de abastecimento de água

na nossa região; assim como tirar do papel as Barragens do Calindó, em Manga; a de

Congonhas, que garantirá abastecimento de água para Montes Claros nos próximos

100 anos; a de Berizal, um sonho de Alto do Rio Pardo, que se encontra paralisada.

Tenho certeza de que, com a Dilma na presidência, retomaremos essas obras, assim

como a da Barragem de Vacaria, em Fruta-de-Leite; de Guarda-Mor, em Januária; de

Sítio Novo, em Porteirinha. Essas são obras importantes para a região, bem como a

de outras barragens que precisam ser construídas e recuperadas, como a de Monte

Azul, na Serra Geral, que está seca e necessita de revitalização. Então estaremos

encampando essas obras importantes, como também os projetos de revitalização do

Rio São Francisco, as redes de esgoto e estação de tratamento em todas as cidades

da calha do rio. Há muitas obras ainda a serem licitadas, e pediremos à Presidente

para apressar tal licitação, para assim cumprir a meta assumida de revitalização, de

investimentos de R$1.000.000.000,00 em Minas Gerais. Reivindicaremos também a

conclusão de obras importantes como o asfaltamento da BR-135, que ainda deve ser

iniciado, de Manga a Montalvânia e de Montalvânia à Bahia. Cobraremos também da

Presidente a imediata licitação do trecho de Manga-Itacarambi, ligando nossa região

a São Luiz do Maranhão, ao Rio de Janeiro, fazendo da BR-135 um grande corredor

de escoamento, o que permitirá desafogar o trânsito da Rio-Bahia e de outras

rodovias. Então, são obras de fundamental importância. A BR-135 já está sendo

recuperada de Montes Claros a Curvelo. Com a conclusão do trecho que falta - de

Itacarambi-Manga, Manga-Montalvânia, Montalvânia-Bahia -, estaremos ligando todo

o Brasil, cortando-o ao meio. Essa rodovia pronta certamente impulsionará o

desenvolvimento do Norte de Minas, de Januária, de Manga, Itacarambi, Montalvânia,

São João das Missões, Juvenília, Miravânia, Matias Cardoso. Trata-se de um elo

importante para escoamento dos produtos do Projeto Jaíba.

Também reivindicaremos da Presidente um projeto para construção da ponte sobre

o Rio São Francisco na cidade de Manga, com o intuito de melhorar as condições de

escoamento dos produtos do Projeto Jaíba. Enfim, são reivindicações importantes

que vamos pautar no governo da Presidente Dilma. Temos a certeza de que, com a
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sua sensibilidade e força de vontade, tudo será possível. Ela é uma pessoa, que

gosta de fazer obras. Dirigiu, com propriedade, as obras do PAC e liderou o governo.

Hoje essas obras, que geram emprego, são uma realidade no Brasil, que cresce, que

chegará ao final do governo do Lula com 15 milhões de empregos com carteira

assinada. Estamos muito otimistas com o Brasil, com o que acontecerá daqui para a

frente. Por isso quero parabenizar a nossa Presidente eleita. Temos certeza de que

Minas Gerais colherá os frutos dessa votação específica que demos à Ministra, que

será agora a nossa Presidente. Minas deu uma resposta com uma votação grande

para Dilma Rousseff, especialmente o Norte de Minas Gerais, onde ela teve 73% dos

votos.

Então, mais uma vez, agradecemos toda a população do Norte de Minas, e não só

pela eleição da Dilma, mas também por me reconduzir a esta Casa por mais quatro

anos. O Norte de Minas dobrou a minha votação. Tive 46 mil votos na eleição

passada. Estou voltando agora com 92.710 votos, fruto de um trabalho de

independência, de firmeza nesta Casa, de atendimento às nossas comunidades, de

presença na base. Continuaremos exercendo o nosso mandato sempre presente nas

bases, ouvindo as reivindicações da população, sendo a voz do Norte de Minas, dos

Vales do Jequitinhonha, do Mucuri, do Noroeste mineiro, enfim, de todo o Estado

aqui, nesta Assembleia Legislativa, para trazer as reivindicações dessas regiões. Que

possamos discutir, na próxima legislatura, projetos importantes, como a redistribuição

do ICMS em Minas Gerais, a fim de que seja distribuído de forma correta, tendo por

base o número de habitantes, o tamanho dos Municípios, e não apenas pelo volume

de arrecadação, para que os impostos não sejam apenas para as cidades produtoras,

mas também sejam repassados para o destino. Que o recurso que sai do Norte de

Minas, quando se compra um carro, volte também em forma de imposto e não fique

somente em Betim. Como o dinheiro saiu do Norte de Minas, é justo que ele retorne.

Essa é uma discussão que abriremos nesta Casa. Tenho certeza de que, também no

Congresso Nacional, estará sendo discutida a reforma tributária. A partir do momento

em que se começar a discuti-la, vamos fazer o debate da reforma em Minas Gerais

para que possamos ter uma redistribuição do ICMS mais justa, contemplando todas

as regiões, privilegiando as mais carentes, que precisam de investimento, de apoio do



____________________________________________________________________________
51

governo. Essa ideia de centralizar tudo nunca funcionou, incha as cidades, traz

bolsões de pobreza para as periferias, redundando nessas enormes favelas nos

grandes centros. Isso é fruto da centralização dos recursos em apenas meia dúzia de

cidades em Minas Gerais e no Brasil. Por isso temos de fazer a discussão da

redistribuição do ICMS. Acho um tema de fundamental importância para que o

Parlamento abra 2011 com essa discussão, a fim de que possamos fazer justiça e dar

prioridade a todos os mineiros na redistribuição dos recursos do Estado, bem como

na sua aplicação e destinação. É preciso mudar urgentemente a fórmula de

distribuição do ICMS, a fim de se fazer justiça a toda a população de Minas Gerais.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores que acompanham a nossa TV Assembleia, é com muita alegria que

estamos aqui para, em primeiro lugar, agradecer aos mineiros, às mineiras,

extensivamente a toda a população brasileira, a todos que elegeram, pela primeira

vez na história deste país, uma mulher como Presidente da República, uma mulher

que encarna e representa o êxito de um projeto político em curso desde 2003, tendo

o primeiro operário Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mais do que

uma eleição presidencial, esse pleito revelou a maturidade do povo brasileiro, que

chancelou políticas públicas de inclusão social, a retomada do crescimento

econômico em nosso país e uma política externa que recolocou o Brasil no diálogo

internacional. Isso não aconteceu de maneira subalterna, mas soberana e altiva,

resgatando a nossa autoestima, porque hoje cada brasileiro e cada brasileira sabe

que o nosso país é verdadeiramente respeitado em todo o mundo.

Essa eleição foi dura e, muitas vezes, resvalou para o terreno das denúncias

infundadas, das inverdades, das calúnias e da utilização de argumentos falaciosos.

No entanto, felizmente chegou ao seu final como uma eleição inconteste. O veredito

final foi a aprovação de um governo democrático, popular, socialista, como é o

governo do Presidente Lula. E hoje, com a nossa querida Presidente eleita, Dilma

Rousseff, além dessa aprovação de natureza político-ideológica, temos esse fator
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que orgulha o povo brasileiro; afinal, não é pouca coisa eleger uma mulher Presidente

da República. Tenho certeza de que a eleição da Dilma, além da repercussão própria

que tem na condução dos destinos do País no caminho do crescimento com inclusão

social, significará também uma mudança de postura, de comportamento, trazendo

maior respeito às mulheres brasileiras seja no lar, seja no ambiente de trabalho, seja

no ambiente de estudo, seja no convívio social. A partir dessa eleição, as mulheres

brasileiras terão um exemplo vivo de como a mulher pode tão bem liderar a vida do

povo brasileiro.

Por isso, ficamos felizes com o resultado, principalmente em Minas Gerais, apesar

de o partido adversário, do candidato Serra, ter usado todos os seus esforços neste

Estado, anunciando aos quatro cantos que em Minas Gerais iria ocorrer a virada, o

que ficou muito longe de acontecer. Foram 58,5% contra 41,5%. Os mineiros foram

decisivos e firmes ao garantir, mais uma vez, a vitória de uma candidatura do PT em

Minas Gerais. E não adianta agora o PSDB nacional querer transferir a culpa para o

ex-Governador Aécio Neves. Não entrarei na discussão interna do PSDB porque esse

não é o meu papel e até mesmo por uma questão de elegância. Porém, se houve um

Estado onde o governo federal esteve presente, esse Estado foi Minas Gerais, por

meio, por exemplo, dos Ifets, das universidades federais e dos programas sociais. Por

exemplo, só o programa Bolsa-Família atende mais de 1.048.000 famílias em nosso

Estado, um programa liderado por um mineiro e ex-Ministro, Patrus Ananias.

Se averiguarmos o nível de investimento na agricultura familiar em Minas Gerais,

veremos que ele é insuperável e incomparável a qualquer outro período da história

deste país. Minas Gerais se transformou, em função do respeito que o Presidente

Lula tem pelo Estado e pelo caráter republicano das políticas públicas em curso no

País, num verdadeiro desaguadouro de boas iniciativas.

Deputado Carlin Moura, o momento eleitoral acabou por obscurecer uma grande

obra inaugurada aqui, o Viaduto das Almas. Depois de 50 anos, foi necessário o

governo Lula para construir uma alternativa para aquele espaço de morte. Essa

vitória também cria e gera novas responsabilidades do governo federal para com o

Estado de Minas. Passadas as eleições, não vamos ficar simplesmente prestando

contas ou jogando flores naquilo que foi realizado. Queremos mais. Queremos a
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duplicação da BR-381 até Governador Valadares, por ser uma rodovia geradora de

muitas mortes cruéis, todos os meses. Queremos mais mobilidade na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, e, para isso, os investimentos no metrô são muito

necessários.

Além disso, ainda existe espaço para ampliar as unidades federais de ensino

superior. Espalhamos institutos tecnológicos - Ifets - e universidades federais pelo

Estado, mas ainda existem cidades-polo que podem receber unidades

descentralizadas dessas universidades e institutos tecnológicos. O que queremos é

que, das 6 mil creches prometidas pela hoje Presidente eleita Dilma, centenas delas

ou quem sabe milhares sejam construídas no Estado de Minas Gerais. Queremos

ampliar o programa de aquisição da agricultura para o Estado de Minas Gerais;

queremos que a expansão dos Samus e das policlínicas também chegue com muito

vigor; queremos universalizar os Centros de Referência Especializados de

Assistência Social - Creas - em Minas. Os Centros de Referência de Assistência

Social - Cras - praticamente já estão presentes em todos os Municípios de Minas,

com um volumoso aporte de recursos federais.

A melhor forma de hoje agradecermos ao povo mineiro pela consciência é

justamente usando esta tribuna. O nosso povo não se acovardou nem deixou ser

enganado pelas inverdades e calúnias e votou na Dilma. E, como disse o Presidente

Lula, um pouquinho no Lula também. Temos de agradecer, porém nos

comprometendo, de maneira suprapartidária e com o apoio de todos os partidos

desta Casa, a trazer esses avanços para Minas, numa próxima etapa. Que essa

forma republicana de tratar todos os Estados, estabelecida pelo Presidente Lula, seja

assumida em Minas Gerais, para que os Municípios tenham acesso aos recursos,

independentemente de terem o Deputado “a” ou “b” como majoritário ou do fato de o

Prefeito ser do PT ou de fazer parte de uma coligação envolvendo o Partido.

Queremos essa reciprocidade no tratamento político. Vamos buscar o melhor e o

maior investimento possível para Minas Gerais. Queremos ainda que as nossas

emendas e demandas e que os nossos Prefeitos, de partidos da coligação, sejam

também atendidos de maneira republicana, isto é, sem privilégios ou acordos. Aliás,

esperamos que os acordos priorizem a necessidade e não a conveniência político-
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eleitoral e partidária. É assim que se constrói política pública com “p” maiúsculo.

Sr. Presidente, concluo esta intervenção dizendo que tenho orgulho e honra de ser

do PT, que teve esse projeto político referendado nas urnas, junto a partidos aliados

históricos, como o próprio PCdoB, o PSB, o PDT, o PMDB, o PR e o PRB, do nosso

querido Vice-Presidente José Alencar, e tantos outros partidos.

É muito importante agora superarmos o momento eleitoral e construirmos as

condições políticas necessárias para que o governo Dilma seja ainda melhor que o

governo Lula, que tantas conquistas sociais e democráticas trouxe para o nosso país.

Muito obrigado, Minas Gerais, pelo banho de votos da candidata Dilma Rousseff.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art.

70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, retorno à tribuna para retomar o tema

que diz respeito à eleição da primeira mulher para o cargo de Presidente da

República do Brasil. Faço isso, citando um grande exemplo, que considero

fundamental: o trabalho firme executado pela cidade de Contagem desde o primeiro

turno. Os contagenses concederam à Presidenta Dilma Rousseff uma expressiva

votação: 64% dos votos válidos no segundo turno. De forma muito especial, credito

esse bom êxito da campanha de Dilma em Contagem à liderança significativa de

outra governante mulher: a Prefeita Marília Campos, do PT. Esta, com sua garra,

competência e capacidade, liderou, pedindo apoio ao povo de Contagem, que a
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atendeu com expressiva votação.

Na semana passada, ela anunciou o pagamento antecipado do 13º salário de todos

os servidores públicos de Contagem. Estes o receberam com a antecedência de dois

meses. O pagamento foi feito em parcela única, depositado no dia 28 de outubro, Dia

de São Judas Tadeu e Dia do Servidor Público. Essa novidade indica a boa saúde

financeira do Município de Contagem, fruto de um trabalho muito sério que vem

sendo desenvolvido pela Prefeita para colocar as finanças de Contagem em dia. Em

tempos recentes, o pagamento do 13º salário dependia de negociações com credores

para garantir os recursos necessários. A política de ajustes adotada pela

administração Marília Campos mudou essa situação, vitória a ser comemorada por

todos nós, contagenses e mineiros, que acreditamos na força de uma administração

coerente, transparente e justa.

A antecipação do 13º salário garante aos servidores municipais maior tranquilidade

para cumprir seus compromissos e fazer compras de final de ano. Significa também

uma injeção de aproximadamente R$20.000.000,00 na economia da cidade,

aquecendo o mercado local antes mesmo do mês natalino.

Nos últimos seis anos, as ações da Prefeitura, sob o forte comando da Prefeita

Marília Campos, possibilitaram melhoria real das contas municipais. Os números

indicam crescimento de 104% da chamada receita corrente líquida entre dezembro de

2004 a setembro deste ano. Por outro lado, em 2004 a dívida do Município de

Contagem representava 125% da arrecadação, ou seja, tudo o que a Prefeitura

arrecadava não era suficiente para pagar os credores. Hoje essa dívida ainda é alta,

mas caiu para apenas 56%. A Prefeita Marília assumiu em 2004, herdando uma

dívida de 125% da arrecadação. Portanto hoje, com um trabalho sério, essa dívida,

que ainda é alta sem dúvida alguma, corresponde apenas a 56%. Isso é fruto de uma

administração séria, que zela pelo dinheiro público. Além disso, houve investimentos

na modernização administrativa, negociação de dívidas e não contração de dívidas

novas, cobrança a devedores e, principalmente, criação de condições para que mais

empresas se instalem na cidade, o que melhora a arrecadação, especialmente as

receitas próprias, aquelas que não são vinculadas a repasses federais ou estaduais.

É importante divulgarmos esses números para mostrar a justeza do projeto em
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curso na cidade de Contagem e a justeza dessa mulher administradora. Diria até, Sr.

Presidente, que a Prefeita Marília Campos saiu dessa eleição presidencial muito

maior do que entrou. Considero-a hoje uma das lideranças de maior ascensão no PT,

seu partido, e um dos grandes nomes para exercer qualquer cargo público,

mostrando a força e a competência da mulher no poder. Ela é um exemplo concreto.

Não temos expectativa quanto ao governo de uma mulher, porque estamos colhendo

frutos do governo de uma mulher competente, capacitada, politizada e presente na

vida do povo.

É interessante observarmos, Sr. Presidente, que tínhamos em 2004 uma receita

própria, aquilo que o Município arrecada por força própria, de R$75.000.000,00. Em

2010, essa receita passou para R$178.000.000,00, um crescimento de 137%. A

Prefeita tem um objetivo muito claro: reduzir a dependência do Município em relação

às transferências do Estado e da União. Não queremos continuar vivendo de pires na

mão, dependendo do Estado e da União. Somos um Município grande, pujante, com

capacidade econômica, capital instalado, empresários competentes e trabalhadores

mais competentes ainda. Para alcançar esse objetivo e aumentar cada vez mais a

arrecadação própria, a Prefeita está implantando um plano de metas e ações que

visam ao recadastramento dos imóveis não residenciais, à atualização da pauta de

valores dos terrenos e edificações para cálculo do IPTU, com redução da alíquota

conforme padrões da região metropolitana.

Em Contagem, o IPTU não residencial tem alíquota ainda superior à média da

região metropolitana. Pretendemos fazer uma equiparação maior e aproximar as

alíquotas para que mais e mais empresas venham para o nosso Município;

implantação da Declaração Eletrônica da Movimentação Econômica dos Prestadores

de Serviços para acompanhamento da apuração do ISSQN, que é um importante

tributo municipal; disponibilização de guias de recolhimento dos tributos pela internet;

emissão de certidões pela internet; criação de nova estrutura para a Secretaria de

Fazenda com o objetivo de torná-la mais eficiente; e implantação da Procuradoria da

Fazenda para tornar mais efetiva a cobrança da dívida ativa. São mecanismos e

ações que o governo da Prefeita Marília Campos está tomando no intuito de

aumentar cada dia mais a arrecadação própria do Município. Aliás, quando há uma
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arrecadação própria forte, tem-se uma saúde financeira de melhor qualidade.

Queremos também promover uma evolução das transferências constitucionais do

Estado, que são as decorrentes do ICMS e IPVA, e da União, que são decorrentes do

Fundo de Participação do Município - FPM. Em 2004, essas transferências

constitucionais correspondiam a R$171.000.000,00. Para 2010, já chegaram a

R$314.000.000,00 -, um crescimento de 84%. Isso reflete o bom momento da

economia brasileira e a justeza da política macroeconômica adotada pelo Presidente

Lula e que certamente terá continuação com a Presidenta Dilma Rousseff. A Prefeita

quer melhorar ainda mais esses indicadores de transferências constitucionais por

meio de ações de controle sobre as declarações do Valor Adicionado Fiscal - VAF -

das empresas sediadas no Município para que esse indicador seja cada dia mais

crescente.

Em 2004, esse indicador do VAF, ou seja, o índice do VAF era de 4,86. Em 2010, já

chegamos ao indicador de 5,46. Queremos crescer mais. Há algumas distorções do

VAF que a Prefeita Marília Campos já trouxe à Presidência, à Mesa e a Comissão de

Fiscalização Financeira da Assembleia Legislativa. Há uma distorção, uma

interpretação equivocada da fórmula de cálculo do VAF, que tem prejudicado alguns

Municípios, especialmente Contagem. Precisamos revê-la para que o Estado não

fique entregando com uma mão e tirando com a outra; verificar melhor essa questão

do VAF que foi levantada pela Prefeita Marília Campos.

Houve uma evolução da Receita Corrente Líquida - RCL. Em 2004, havia

R$393.000.000,00 de RCL; e, em 2010, passamos para R$800.000.000,00 -, um

crescimento de 104%.

Agora o mais importante: a capacidade e competência maior da Prefeita é a

diminuição da relação entre dívida do Município e RCL. Em 2004, quando a Prefeita

Marília Campos assumiu a Prefeitura de Contagem, a dívida do Município era de

R$493.000.000,00, enquanto a nossa RCL era de apenas R$393.000.000,00.

Portanto, Contagem devia mais do que arrecadava no ano inteiro. Isso correspondia

ao seguinte: para cada R$100,00 de receita que arrecadávamos, devíamos

R$125,00.

Olhem o escândalo, olhem a herança maldita que a Prefeita herdou em 2004, fruto
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dos governos sem compromisso, sem responsabilidade fiscal, que estão pagando

hoje nas urnas pelos erros do passado. Em 2010, a dívida diminuiu - era de 493

milhões e caiu para 440 milhões. Comparando-se com a receita corrente líquida, que

é de 800 milhões, hoje a situação está um pouco melhor, porque, a cada R$100,00

que arrecadamos em Contagem, devemos R$56,00. Não estou aqui dizendo que está

bom - é preciso melhorar -; estou apenas mostrando como evoluiu. Hoje arrecada-se

mais do que se gasta; houve uma redução de mais de 50% na relação dívida-receita

anual.

A Prefeita também tem tomado atitudes firmes para renegociar a dívida do INSS e

do Banco do Brasil. São medidas que a Prefeita Marília Campos tem adotado. Isso é

importante para que as pessoas tenham a possibilidade de comparar a situação da

gestão do modelo. O tempo não me permitirá, mas da página 40 em diante do

caderno do Sindifisco, que está disponível na página do sindicato -

sindifiscomg.com.br - ou no meu “site” - carlinmoura.com.br -, há toda a relação da

dívida do Estado, mostrando como ela vem crescendo a cada dia, ao contrário do que

ocorre em Contagem.

Uso esse exemplo para mostrar que as mulheres são competentes, são capazes;

para mostrar a competência da nossa Prefeita Marília Campos, o brilhante governo

que vem fazendo, um exemplo de gestão pública, de administradora pública para o

Estado. Fiquem de olho, acompanhem o belíssimo trabalho dessa mulher guerreira

chamada Marília Campos. Muito obrigado e parabéns, Marília, pelo brilhante trabalho

que vem desenvolvendo no nosso querido Município de Contagem.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia o aniversário, hoje, do Deputado Getúlio

Neiva, nosso companheiro, que completa 68 anos de existência, e também do

Deputado Federal Márcio Reinaldo. Aos dois e a todos que aniversariam hoje

desejamos que Deus os cubra de bênçãos e lhes dê muita saúde e muitos anos de

vida.

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 amanhã, dia 4, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/10/2010

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Lafayette de Andrada e João Leite (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura

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

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

votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.837, 4.060, 4.099/2009, 4.235, 4.354, 4.548, 4.568, 4.587,

4.622, 4.649, 4.677, 4.693 e 4.714/2010, (Deputado João Leite); 4.727, 4.733, 4.734,

4.741, 4.743, 4.744, 4.746, 4.754, 4.755, 4.757, 4.759, 4.762 e 4.764/2010,

(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. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.837, 4.060,

4.099/2009, 4.235, 4.354, 4.548, 4.568, 4.587, 4.622, 4.649, 4.677, 4.693, 4.714,

4.727, 4.733, 4.734, 4.741, 4.743, 4.744, 4.746, 4.754, 4.755, 4.757, 4.759, 4.762 e

4.764/2010, 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, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
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PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Ivair Nogueira e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter Tosta,

por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Domingos Sávio, Luiz Humberto Carneiro e

Tenente Lúcio. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis,

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 debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº

4.516/2010, do Deputado Domingos Sávio, que altera o art. 3º da Lei nº 18.037, de

12/1/2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de

despachantes, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: em turno único,

Projetos de Lei nºs 2.583/2008, 3.105/2009, 4.266, 4.275, 4.550, 4.635, 4.750, 4.776,

4.777, 4.783, 4.794, 4.795, 4.799, 4.804, 4.813, 4.818, 4.826, 4.829/2010 (Deputado

Ivair Nogueira), 4.831, 4.832, 4834, 4.837, 4.839, 4.843, 4.845, 4.846, 4.851, 4.852,

4.862, 4.864, 4.865/2010 (Deputado Elmiro Nascimento). A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Ana Carolina Bucci, Assessora

Jurídica do Sindicato dos Despachantes do Triângulo Mineiro - SDTM - e os Srs.

Antônio Pedro Alves Filho, Presidente da Cooperativa dos Despachantes

Documentalistas de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Coodestran-MG; Antônio

Lúcio da Silva, Secretário da Coodestran-MG; Wilimar Cavanelas Nassif,

despachante de trânsito; José Eurípedes Fernandes, Presidente do Sindicato dos

Despachantes do Triângulo Mineiro; Cleto Ferraz Rêgo, Diretor de Patrimônio e

Finanças do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de

Minas Gerais, representando Crispim José da Silva, Presidente; e José de Souza

Santos, Presidente do Sindicato dos Despachantes Documentalistas de Belo

Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente tece suas
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considerações iniciais e passa a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, autor do

requerimento que deu origem ao debate, para que também teça suas considerações

iniciais. A Presidência, logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o Projeto de Lei nº 4.836/2010, em turno único, que recebeu

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, 3 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Maria Tereza Lara.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Às 14h49min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Adalclever Lopes e Dilzon Melo, 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 Dilzon

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

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

reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e discutir e votar

proposições desta Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional (substituto) do DNIT,

(17/7/2010); José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG(2), (5/8/2010) e

(10/7/2010); Mauricio Pereira Malta, Chefe da Assessoria Parlamentar do DNIT,

(19/8/2010). 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
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6.480, 6.482, 6.483, 6.523, 6.524, 6.531, 6.561, 6.562, 6.590, 6.612, 6.620, 6.629,

6.637, 6.645, 6.676, 6.691, 6.692, 6.695 e 6.696/2010. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 4.171/2010 e 4.355/2010. 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 Gustavo Valadares (2) em que solicita sejam realizadas visitas desta

Comissão ao Terminal Turístico Juscelino Kubitscheck para verificar os problemas de

infiltração na laje da edificação; e na Rodovia MG-442, que liga Belo Vale a BR-040

para verificar a real situação de conservação da estrada e traçar estratégias que

possibilitem a adoção de ações que viabilizem a realização de obras; Adalclever

Lopes, Carlin Moura, Dilzon Melo e Gustavo Valadares em que solicitam seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

incluir o projeto de revitalização da Praça da Assembleia no organograma de

execução de obras da Administração Pública Municipal. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Gustavo Valadares, Presidente - Dilzon Melo - Fábio Avelar.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, 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
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 6.694/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Doutor Ronaldo - Wander Borges.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/10/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Domingos Sávio e Delvito Alves (substituindo o Deputado Marcus

Pestana, 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 Domingos

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 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 335/2007 na forma do Substitutivo nº 1,

com a rejeição da Emenda nº 4, da Comissão de Constituição e Justiça (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, 3 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Dilzon Melo - Ivair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 552/2010*

Belo Horizonte, 3 de novembro de 2010.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar delegação, por parte

dessa egrégia Assembleia Legislativa, de competência para edição de lei, nos termos

previstos no art. 72 da Constituição do Estado, de modo que o Poder Executivo possa

estruturar a Administração Pública direta e indireta, nos moldes necessários à perfeita

execução do Plano de Governo “Minas de Todos os Mineiros: as redes sociais de

desenvolvimento integrado”, em cujas bases assenta-se a proposta política eleita pelo

sufrágio popular.

Como é do conhecimento de Vossa Excelência e dessa egrégia Casa Legislativa, o

Estado de Minas Gerais ocupa, hoje, a vanguarda do processo de qualificação da

Gestão Pública, consubstanciando-se, bem assim, em ator protagonista do cenário

político nacional. Ultrapassadas as fases iniciais de reestruturação dos mecanismos e

instrumentos de gestão pública, bem como a implementação de um modelo de gestão

por resultados, urge, pois, dar cobro a novas exigências sociais e políticas,

materializadas na necessidade de ampliação de uma governança capilarizada e

eficiente.

A concepção das redes sociais de desenvolvimento integrado contempla a

instituição de uma inovadora distribuição orgânica e espacial da Administração

Pública, a permitir-lhe avanços e adequações aos imperativos de regionalização e

governança. O programa que tencionamos levar a efeito arrima-se em dois pilares,

quais sejam: vida e renda. Este visa a garantir um amplo dinamismo da economia

Mineira, assegurando a criação de empregos e remuneração digna; aquele a

salvaguardar o núcleo inerente à tutela da dignidade humana.

As delegações outrora concedidas ao Chefe do Poder Executivo possibilitaram

avanços expressivos, porquanto permitiram a execução do “Choque de Gestão” e do

“Programa Estado para Resultados”. Dirigimo-nos, pois, uma vez mais, a essa

egrégia Assembleia Legislativa, certos de que a verdade republicana, o espírito de

colaboração entre os Poderes e os mandamentos constitucionais estarão a guiar a

prudência dessa Casa, para permitir seja a presente solicitação havida por

consentânea ao interesse geral.

Neste passo, solicito sejam delegadas competências para criar, incorporar,



____________________________________________________________________________
65

transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, ou unidades da

administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica das entidades da

administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações; alterar

as vinculações das entidades da administração indireta; criar, transformar e extinguir

cargos de provimento em comissão e funções de confiança dos órgãos e entidades

do Poder Executivo, bem como gratificações e parcelas remuneratórias inerentes,

alterar-lhes as denominações, atribuições, requisitos para ocupação, forma de

recrutamento, sistemática de remuneração, jornada de trabalho e distribuição;

proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do Poder Executivo.

Coerente com a abrangência das atribuições elencadas, peço que a delegação

vigore da data de publicação da resolução respectiva a 31 de janeiro de 2011.

Convicto de que as razões deste pedido tenham logrado elucidar sua ingente

importância, solicito a Vossa Excelência que submeta a proposta à apreciação e

deliberação de seus pares, confiante que estou na edição de resolução que a

acolherá.

Antecipo agradecimento e reitero, na oportunidade, expressões de meu elevado

apreço e distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

- À Comissão de Justiça.

- Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 38/2010

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, comunicando que

se ausentará do País, no período de 6/11/2010 a 12/11/2010, em viagem de caráter

particular, sem ônus para o erário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/11/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Adalclever Lopes, notificando sua ausência do país no período de

31/10/2010 a 9/11/2010. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr. Wilson Carlos Silva,

ocorrido em 31/10/2010, em Engenheiro Navarro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Correspondência: Mensagem nº 552/2010 (solicitando autorização desta Assembleia

Legislativa para elaborar lei delegada, nos termos do art. 72 da Constituição do

Estado), do Governador do Estado - Ofício nº 38/2010 (informando ausência do País),

do Governador do Estado - Propostas de Ação Legislativa nºs 1.223 a 1.237/2010, de

autoria popular - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projeto de Lei nº 4.981/2010 - Requerimentos nºs 6.744 a 6.759/2010 -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de Assuntos Municipais,

de Transporte e do Trabalho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio

Júlio, Padre João e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre

a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Cláudio Couto Terrão

para Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado - Comunicação da Presidência -

Leitura de Comunicações - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

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

Pinheiro - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos

Gomes - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo

- Duarte Bechir - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de

Andrada - Mauri Torres - Padre João - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

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

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado André Quintão, 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 552/2010

- A Mensagem nº 552/2010 foi publicada na edição anterior.

OFÍCIO Nº 38/2010

- O Ofício nº 38/2010 foi publicado na edição anterior.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.223/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 3,

sugerindo a proibição, estabelecida em lei, no Estado de Minas Gerais, da utilização,

em todos os ramos comerciais, de sacolas que não sejam biodegradáveis. As

empresas terão o prazo de seis meses para se adequarem à lei, a partir da data de

publicação do projeto. Caso não seja respeitado esse prazo, o lojista estará sujeito ao

pagamento de multa.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.224/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 5,

sugerindo o aumento do ICMS dos materiais que possuam similares reciclados, de

forma a estimular as empresas a optar pelos reciclados similares. A receita

proveniente do aumento do ICMS deve ser utilizada em incentivos às cooperativas de
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catadores.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.225/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, oriunda da aglutinação da proposta

priorizada nº 6 e da proposta aprovada nº 34, sugerindo a criação, em escolas

públicas e privadas, do programa Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida -

Convida -, inerente à Agenda 21, visando à educação ambiental desde a educação

infantil até o ensino médio, com capacitação de professores, uma vez que não será

inserida nova disciplina na grade curricular. As escolas poderão mobilizar alunos para

atividades como reduzir o desperdício de energia, criar hortas orgânicas, criar

programas de reciclagem e reaproveitamento, efetuar o recolhimento de resíduos de

difícil destinação (pilhas, óleo usado), estabelecer parceria com cooperativas de

reciclagem e encaminhar resíduos aos competentes órgãos do Poder Executivo, que

lhes darão destinação adequada.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.226/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, oriunda da proposta priorizada nº 9,

sugerindo o aproveitamento de sobras de materiais e entulhos em obras públicas,

como pavimentação de logradouros, contenção de encostas e canalização de

córregos, evitando-se descartar esse tipo de lixo em aterros sanitários e terrenos

baldios.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Partipação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.227/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, oriunda das propostas priorizadas nºs 11 e

12, sugerindo a criação de programa de educação ambiental visando ao consumo

consciente, incluindo:

a) veiculação de programas governamentais na mídia e em escolas públicas e

particulares;
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b) incentivo fiscal às empresas que incluírem nos rótulos de embalagens de

produtos eletroeletrônicos e radioativos fabricados ou comercializados no Estado

informações sobre a maneira correta de descartá-los;

c) criação de postos de recolhimento de material eletrônico doméstico por parte das

empresas locais que o comercializem, as quais devem se responsabilizar por coletar

esse material e por proceder a sua reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição

final por meio de coletores específicos, ambientalmente adequados aos produtos;

d) instituição de órgão específico para fiscalizar a implantação desse sistema.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.228/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 15,

sugerindo o estabelecimento de consórcios entre Municípios vizinhos, em parceria

com o Estado ou empresas privadas, ou implantação de financiamento por intermédio

do BDMG, para o Município que assim desejar, com o intuito de financiar a

implantação e a operação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos,

incluindo:

a) aterro sanitário, com tratamento do chorume e dos gases;

b) usina de incineração para resíduos que representam risco, visando também à

produção de energia pelo calor e à diminuição do volume de lixo gerado;

c) usinas de triagem, compostagem e reciclagem;

d) biodigestores;

e) desativação dos lixões e reutilização de seus espaços para a criação de parques

ambientais.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.229/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, oriunda da proposta priorizada nº 33,

sugerindo a obrigatoriedade da coleta de resíduos recicláveis em locais de eventos,

prédios comerciais, "shoppings", supermercados e condomínios que necessitem de

alvará para seu funcionamento ou realização, estabelecendo também:
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a) a obrigatoriedade de que todo evento que necessite de alvará para sua

realização utilize as associações, preferencialmente, ou as cooperativas de catadores

de material reciclável existentes na cidade onde ocorra ou em localidade vizinha para

coletar os resíduos produzidos durante sua realização;

b) a obrigatoriedade de que os prédios comerciais, condomínios, "shoppings" e

supermercados utilizem as associações, preferencialmente, ou as cooperativas de

catadores de material reciclável existentes na cidade onde se localizem ou em

localidade vizinha para coletar os resíduos produzidos por eles.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.230/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à aglutinação das Propostas

Priorizadas nºs 21 e 22, sugerindo a extensão da coleta seletiva para todo o Estado,

cadastrando e estimulando a organização de catadores de materiais recicláveis em

cooperativas e associações, com o objetivo de capacitar esses profissionais, gerando

empregos e aumentando a renda. Essas cooperativas e associações forneceriam

mão de obra para a realização da coleta seletiva dos resíduos sólidos e para a

operação das usinas de compostagem de resíduos orgânicos e triagem de resíduos

inorgânicos recicláveis, cabendo ao governo municipal o fornecimento dos

equipamentos necessários para ambos os procedimentos. Os lucros obtidos com a

venda dos materiais resultantes dos processos de compostagem e triagem realizados

nas usinas serão destinados à cooperativa, que o dividirá entre seus cooperados de

acordo com seu estatuto.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.231/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 23,

sugerindo o incentivo do poder público à criação de cooperativas para a gestão do

óleo de cozinha e sobras de alimentos recolhidos em restaurantes, padarias e

estabelecimentos comerciais em geral e residências, para a fabricação de adubo

orgânico e sabão, oferecendo-se esses produtos à população por preços acessíveis e
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inferiores aos de mercado, em postos específicos para venda ou nos postos de

recolhimento da matéria-prima.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.232/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 29,

sugerindo a inclusão social de indivíduos em conflito com a lei, incentivando-os a

participar de projetos de reaproveitamento de recicláveis, como oficinas do Cras, Peti,

ProJovem e de outros projetos que levem a população a ter consciência da

reciclagem e da destinação dos resíduos não recicláveis, como forma de geração de

emprego.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.233/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Aprovada nº 1,

sugerindo a substituição das lâmpadas utilizadas na iluminação pública e nos

semáforos por lâmpadas LED, assim que a troca se fizer necessária por motivo de

defeito ou queima.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.234/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Aprovada nº 17,

sugerindo a adoção, no sistema estadual de ensino, de livros didáticos produzidos a

partir de material reciclado, havendo substituição gradativa dos livros comuns, assim

que a troca se fizer necessária.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.235/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Aprovada nº 24,

sugerindo a inclusão obrigatória de sistema de captação de energia solar em todas as

casas populares construídas por programas da Cohab e nos projetos que
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necessitarem de financiamento, sendo estudada a possibilidade da utilização de

captadores feitos com materiais recicláveis e incentivo fiscal do governo para

diminuição do valor das placas solares a fim de viabilizar o acesso de toda a

população a esse sistema.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.236/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Aprovada nº 26,

sugerindo o recolhimento, pelas lojas que vendem pneus, dos produtos usados,

divulgando esse procedimento aos compradores e, ao mesmo tempo, incentivo fiscal

do Município, do Estado e da União para as empresas produtoras de asfalto que

utilizam pneus velhos como matéria-prima.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.237/2010

Do Parlamento Jovem de Minas 2010, referente à Proposta Priorizada nº 27,

sugerindo a concessão de incentivos fiscais às empresas que utilizarem matérias-

primas e produtos recicláveis comprados em associações de catadores, ou que

fizerem parcerias, para reciclagem dos resíduos por elas produzidos, com

associações de catadores de materiais recicláveis.

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

- À Comissão de Participação Popular.

Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, quero apenas um esclarecimento. A

mensagem anterior é do atual Governador, que foi reeleito, solicitando autorização

para lei delegada? É o atual Governador solicitando isso para si mesmo?

O Sr. Presidente - Perfeitamente, trata-se de mensagem do atual Governador

solicitando autorização desta Casa para elaborar lei delegada. Solicito ao Deputado

Sargento Rodrigues que, nas funções de 1º-Secretário, proceda novamente à leitura

da mensagem.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Lê a Mensagem nº 552/2010.)
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.981/2010

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência Social -

Assevas -, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência

Social, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 4 de novembro de 2010.

Djalma Diniz

Justificação: A Associação Evangélica de Assistência Social - Assevas -, com sede

no Município de Timóteo, é uma entidade civil com fins não econômicos que não

remunera os membros da sua administração sob nenhum pretexto.

A entidade destina a totalidade de suas receitas apuradas à consecução de suas

finalidades estatutárias, tendo por objetivo a promoção da assistência social, o

combate à fome e à miséria, a divulgação da cultura e dos esportes, a proteção do

meio ambiente, a recuperação de dependentes de substâncias químicas, o amparo

aos idosos e aos menores, além de assistir pessoas carentes na área da saúde.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.744/2010, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja encaminhado à

Reitoria da Unimontes e à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências
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para sanar os problemas físicos e estruturais da Unidade Educacional de Unaí. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 6.745/2010, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Dilma Rousseff por sua eleição para a presidência da

República Federativa do Brasil. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.746/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente do DNIT-MG pedido de providências para o recapeamento da pista

interior da trincheira da Av. Cardeal Eugênio Pacelli (Praça da Cemig), em Contagem,

bem como a substituição da proteção de via ("guard rail"). (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 6.747/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Aguanil Futebol Clube pela eleição de sua nova diretoria. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 6.748/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Maia pelo lançamento do livro "Fatos de Fato". (- À

Comissão de Cultura.)

Nº 6.749/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Sete Lagoas pedido de providências em

relação ao precário acesso à penitenciária do Município, quais sejam: disponibilização

de linhas de ônibus, construção de calçadas, guaritas e pontos de ônibus cobertos e

com assentos nas vias de acesso à penitenciária, construção de acostamentos e

disponibilização de iluminação nas vias no entorno da penitenciária e estacionamento

seguro para os visitantes.

Nº 6.750/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências em relação ao

precário acesso às penitenciárias de Vespasiano e de Sete Lagoas, quais sejam:

disponibilização de linha de ônibus, construção de calçadas e acostamento nas vias

de acesso às penitenciárias, construção de guaritas e pontos de ônibus cobertos e

com assento, estacionamento seguro para os veículos dos visitantes, iluminação nas

vias de acesso às penitenciárias, acesso direto de veículos até a penitenciária de

Vespasiano.
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Nº 6.751/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências em relação ao

precário acesso às penitenciárias de Vespasiano e de Sete Lagoas, quais sejam:

disponibilização de linha de ônibus, construção de guaritas e pontos de ônibus

cobertos e com assento, construção de acostamentos nas vias de acesso.

Nº 6.752/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de providências em relação ao

precário acesso às penitenciárias de Vespasiano e de Sete Lagoas, quais sejam: em

Vespasiano, construção de calçadas para pedestres e acostamentos na via que vai

do fim da Rua São Paulo até a penitenciária, construção de estacionamento seguro

para os veículos dos visitantes das penitenciárias de Vespasiano e Sete Lagoas,

garantia de acesso direto de veículos até a penitenciária de Vespasiano.

Nº 6.753/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Vespasiano pedido de providências para

solucionar o precário acesso à penitenciária do Município, quais sejam:

disponibilização de linhas de ônibus para o local, construção de calçadas, guaritas,

pontos de ônibus cobertos e com assentos nas vias de acesso, acostamentos e

iluminação nas vias do entorno, disponibilização de acesso direto de veículos até a

penitenciária. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.754/2010, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para incluir o projeto de

revitalização da Praça da Assembleia no organograma de execução de obras da

administração pública municipal. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.755/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Comandante-Geral da PMMG e à Ouvidoria de Polícia cópia das

notas taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de

providências para averiguarem a concessão de empréstimo pela Corporação ao Cb.

PM Ezequiel Pinheiro Ramos e sua inscrição no concurso para Sargento, a despeito

de estar respondendo a processo criminal na justiça comum.

Nº 6.756/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Juiz e ao Promotor de Justiça do II Tribunal do Júri da Comarca de
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Belo Horizonte cópia das notas taquigráficas da 24ª Reunião Ordinária dessa

Comissão e pedido de providências para agilizarem a tramitação do Processo nº

3778919-60.2004.8.13.0024 .

Nº 6.757/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Governador do Estado cópia das notas taquigráficas da 24ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para a exclusão do Cb.

PM Ezequiel Pinheiro Ramos da Corporação.

Nº 6.758/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria da PMMG cópia das notas taquigráficas da 24ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para que seja reaberto

procedimento administrativo disciplinar contra o Cb. PM Ezequiel Pinheiro Ramos.

Nº 6.759/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que participaram da Operação Fox,

mencionados em anexo, por efetivarem ação policial que culminou na identificação e

prisão de uma quadrilha interestadual de tráfico de drogas.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Cultura, de

Assuntos Municipais, de Transporte e do Trabalho.

Oradores Inscritos

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, temos

certeza de que o governo que foi eleito mas nem assumiu ainda já está querendo

usar as prerrogativas da votação, por sinal bastante expressiva, para continuar a

ditadura que se implantou no Estado de Minas Gerais por meio do Governador Aécio

Neves. Digo “ditadura” porque vejo a imprensa, principalmente a Band, falar quase

diariamente dos Deputados, mas não teve a coragem ainda de apurar a razão de

estar sendo obstruída a votação desses projetos aqui, na Assembleia.

O governo ainda não quis enfrentar isso. O Governador Aécio Neves e depois o

Governador Anastasia enviaram a questão para esta Assembleia. Há projeto

segurando a nossa pauta, mas a imprensa está proibida de fazer qualquer

pronunciamento. Já dei três entrevistas e apresentei todo o embasamento quanto à
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ilegalidade desse projeto. Nenhuma linha foi publicada pela imprensa. Uma das

jornalistas que me entrevistou a esse respeito me disse: “Deputado Antônio Júlio, não

passou na censura”. Essa questão causa-nos revolta.

A Assembleia Legislativa tem de manifestar-se e adotar um posicionamento mais

claro. Isso não pode acontecer em uma democracia, principalmente conosco que

sempre falamos que vivemos em uma democracia. Vivemos, sim, menos em Minas

Gerais. Quando escuto o Governador Aécio Neves falar de liberdade em Minas

Gerais, vejo a cara de pau que ele tem de dizer isso a respeito do nosso Estado, que,

na verdade, não tem liberdade. Neste Estado não temos o direito de ver as nossas

falas publicadas nos grandes jornais, porque há restrições, censura, mordaça. Nada

disso pode ser publicado. A Assembleia não está funcionado porque existem

Deputados que têm vergonha de votar esse projeto que está obstruindo a pauta. O

governo está quebrando toda a legalidade possível de uma boa administração.

Ele finge não ser esse tipo de governo, mas faz uma antecipação de receita, dando

como garantia o crédito tributário que o Estado tem por receber. Dá aos bancos que

operam com o nosso governo a possibilidade de fazer uma antecipação de receita,

infringindo todas as normas legais. Isso parece complexo, e poucos estão

entendendo. A própria imprensa não divulga o fato, porque não entende o que

significa; mas o governo está fazendo isso e quis fazê-lo em plena campanha

eleitoral. Fomos nós que o seguramos e não permitimos que o projeto fosse votado.

Continuamos discutindo, falando desse projeto até porque um governo eleito com

68% dos votos de Minas Gerais não pode continuar governando da forma como vem

fazendo, desrespeitando a legislação, a Constituição e esta Casa, que infelizmente

está de joelhos. E isto não está acontecendo somente agora. A Assembleia não

mostrou para que funcionou nos últimos sete anos. Fomos obrigados a votar tudo que

o governo quis e da forma como ele quis. A maioria dos Deputados não teve a

coragem de se manifestar ou pelo menos de se posicionar contra o sistema

implementado em Minas Gerais. As comissões temáticas desta Casa levantaram

pontos polêmicos, mas isso não adiantou, pois a maioria foi absoluta e votou como o

governo quis.

Por isso há muitas mazelas neste governo. Infelizmente o Ministério Público está
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calado, não está vendo o que está acontecendo ou não quer ver. Se se tratasse de

um Prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes, lá estaria o Ministério Público

querendo prendê-lo ou matá-lo; mas quando se trata do Governador Aécio Neves,

não há como mexer.

Por que se gastou tanto, R$1.400.000.000,00, com a imprensa no Estado de Minas

Gerais, nos últimos sete anos? É por isso que todos ficam calados. É por isso que,

quando um jornalista ligado ao governo do Estado pretende quebrar o sigilo bancário

dos próprios companheiros do PSDB, o governo diz que não pode. Já sofri na pele o

que fez este governo para quebrar sigilos. Quebraram o meu, para tentar me

incriminar. Ficaram apertados quando falsificaram um documento meu, dizendo que

eu era um dos grandes devedores do Estado de Minas Gerais, e a imprensa,

felizmente, não teve coragem de publicar isso. Não fugi da imprensa, mostrei a eles o

documento e disse para publicarem. Isso foi, durante um tempo, uma metralhadora

na minha mão, mas infelizmente lutei contra a morosidade da Justiça. As coisas não

andavam. Quando isso acontece lá, acham um absurdo; mas aqui, no nosso Estado,

é normal. Então precisamos analisar isso, e a Assembleia precisa reagir.

Quando é apresentado mais um pedido, como a lei delegada de hoje, considero um

desrespeito à Assembleia Legislativa e aos parlamentares que tomarão posse dia 1º

de fevereiro. Considerando-se o jeito como foi solicitada essa lei, pensamos que a

Assembleia pode fechar, e podemos ir embora. Viremos aqui apenas no final do mês

para receber nosso salário.

Não podemos acabar com o parlamento. Porém, dessa forma, não precisamos

trabalhar, pois estamos delegando a este governo as prerrogativas do parlamento.

Sabemos das 130 leis delegadas editadas pelo governo Aécio-Anastasia, e posso

dizer, sem medo de errar, que 100 delas não deram em nada. Então estão

encaminhando outro pedido, para consertar as 130 leis já feitas, pois as fizeram

pensando apenas na parte técnica, jurídica. Não analisaram as questões políticas, e

as coisas deram errado. Cansei de dizer que essas leis delegadas não têm lógica.

Não podemos aceitá-las e acatá-las. O governo concedeu uma anistia em maio, por

resolução interna da Secretaria de Fazenda, quando só poderia conceder anistias por

delegação da Assembleia Legislativa. Fizeram, e não aconteceu nada, a anistia
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correu solta. Até porque, Deputado Paraca, havia CPF nessa anistia, só não lhe

deram nome. Denunciei isso várias vezes, aqui. “Ah, não, o ‘Confaz de conta’ disse

que pode fazer isso”. Que “Confaz de conta” pode substituir o parlamento? Que

Confaz é esse? Quando querem fazer as coisas, alegam que o Confaz autorizou;

quando não querem fazer, mas podem, alegam que o “Confaz de conta” não deixa.

Essa lei delegada que chegou aqui merece um momento de reflexão desta Casa. O

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, deve ter a responsabilidade de devolver a

mensagem. Não se justifica o governo gastar R$1.400.000.000,00 com a imprensa

para divulgar o “choque de gestação”, que agora está dando errado. Não era gestão

porcaria alguma. Se fosse uma gestão bem feita, se fosse realmente aquilo que foi

propagado por todo o Brasil, não precisaria de lei delegada para rever, fazer ou

modificar o que fez. Deputado Alencar da Silveira Jr., é igual ao déficit zero. O

Governador Aécio Neves herdou uma dívida de R$24.000.000.000,00, que, ao final

do seu governo, atinge R$64.000.000.000,00. E é déficit zero! No início do mandato,

ele quis copiar as mensagens do ex-Governador Itamar Franco quando pediu a

moratória para rediscutir a dívida de Minas - outro assalto aos interesses do povo.

Venderam a Aécio a ideia do choque de gestão e do déficit zero. Sabem por que

havia o déficit zero? Porque se paga 13% da receita líquida para rolar a dívida do

Estado. Isso representa menos de 20% daquilo que é devido. Então, a dívida

aumenta 80% todo mês graças aos juros e à corretagem. Pagamos 7,5%, enquanto o

BNDES empresta dinheiro para a Gutierrez comprar a Cemig a 3,5% ao ano, assim

como empresta dinheiro para a Western & Southern, que assaltou a Cemig, agora

vendida à Gutierrez, a 3% ao ano. Além da correção, Minas paga 7,5%.

Dizem que vivemos do déficit zero e que o choque de gestão foi grande. Estão

pedindo outro agora, a lei. Será que o choque de gestão feito pelo Aécio, patrocinado

e bem conduzido pelo Prof. Anastasia, pelo Secretário Executivo, Chefe de Gabinete

- não sei qual cargo ocupava -, estava errado? Será que foi enganação do povo

mineiro? Sequer esperou tomar posse para dizer que era preciso fazer mudanças,

como fizeram em oito anos. Volto a repetir que gastaram R$1.400.000.000,00 com a

imprensa e agora querem fazer tudo outra vez: mudar cargo, secretaria, sistema de

gratificação - o que é mais grave - e criar não sei o quê. Precisamos acordar. Cansei
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de dizer que esse sistema estava equivocado porque gerou uma tristeza muito

grande no Estado, que estava sendo gerido apenas por números, dados estatísticos

mentirosos, falsificados. Esse é o Estado que estamos vendo.

Imaginei que o Prof. Anastasia esperaria pelo menos até 1º de janeiro para tomar

posse; que pelo menos respeitasse os 28 novos Deputados que aqui estão

chegando. Da forma como faremos, com a Assembleia apenas continuando a dar

títulos de utilidade pública e doando imóveis, não teremos oportunidade de discutir a

administração do nosso Estado, porque estamos delegando. O Aécio e o Prof.

Anastasia editaram 130 leis delegadas. A Assembleia não votou essa quantidade de

leis nesta legislatura. Tenho certeza de que agora pedem autorização para modificar

essas mesmas leis delegadas. Então, para que o parlamento?

Deixo o meu recado ao Prof. Anastasia: “S. Exa. está iniciando muito mal o seu

próximo governo - aliás, nem o iniciou ainda, pois está encerrando o atual governo”.

Não esperava isso dele, já que disse que respeita o parlamento e até agradecia a ele

a possibilidade que deu ao governo de fazer essa transição, esse “choque de

gestação”. Cansei de dizer que é “choque de gestação” e que começará a parir

muitos problemas. Na verdade, isso é uma bomba com efeito retardado que, a

qualquer momento, explodirá, assim como a anistia. Espero que o Ministério Público

cobre essa atitude do governo. Haverá problema. O governo baixou vários impostos

por meio de portaria. Não devia ser assim, mas, sim, por meio de lei. Sabem por que

as coisas ocorrem dessa forma? Porque ninguém quer discutir nem dizer para o

Governador que há um equívoco - e o governo equivoca-se bastante. O equívoco no

governo é muito grande porque muitas pessoas querem mandar ou têm outros

interesses. Todo governo é igual, tanto faz o do Newton, o do Hélio, o do Itamar, o do

Eduardo Azeredo, o do Aécio ou o do Anastasia. Por isso o parlamento precisa reagir,

não pode ficar de cabeça baixa, precisa ter altivez. Se continuarmos mais quatro anos

agachados, ajoelhados e aceitando tudo o que o governo quer fazer ou está

fazendo... Na próxima oportunidade, quero falar sobre a segurança pública que estão

implantando em Minas Gerais. Em Pará de Minas, montaram uma penitenciária com

capacidade para 400 presos, que já está abrigando 640. As celas destinadas a

abrigar um preso, atualmente, estão abrigando quatro. As coisas vão de mal a pior,
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no entanto o governo noticia que está tudo bem. Aproveitarei também outra

oportunidade para fazer outros balanços dos equívocos deste governo e falar sobre a

omissão e submissão desta Assembleia, que criará grandes dificuldades para o Prof.

Anastasia governar Minas Gerais. Se ele for modificar problema de salário... Ele

concedeu aumento de salário aos professores por causa da campanha, mas parece

que já está querendo modificar isso. Então precisamos analisar. Se ele não cumprir o

que prometeu, Sr. Presidente, Minas Gerais será o Estado das greves. Com essa lei

delegada, vejo que o Estado não cumprirá as suas promessas de governo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, minhas saudações aos nobres colegas

Deputados e Deputadas e aos que nos acompanham pelas galerias e pela TV

Assembleia. Ontem fiz um pronunciamento referente à postura e ao posicionamento

do ex-Governador e Senador eleito Aécio, que recomendou ao governo - como se

pudesse - que jamais levasse a uma submissão o seu nível de relacionamento com o

Congresso. É de estranhar, pois o seu histórico mostra justamente o que fez ao longo

de todo esse tempo: tentar deixar esta Casa sempre submissa, assim como todos os

meios de comunicação. Tudo está articulado, coordenado e submisso ao comando do

governo. Hoje fomos surpreendidos com essa mensagem do Governador, que foi

reeleito, para que esta Casa lhe desse um cheque em branco. Na verdade, o meu

apelo é estendido a todos os colegas Deputados e Deputadas. Fomos eleitos para

legislar e fiscalizar. Aprovar isso significa negar a natureza do parlamento e toda

nossa atividade. É uma coisa absurda que já aconteceu quando da reeleição do

Governador Aécio Neves. Não tem cabimento, pois a Lei Delegada trata de uma

urgência e de assunto relevante, conforme reza a Constituição Federal nos arts. 59 e

68. É como dizer ao Governador que agora pode fazer tudo, exercer a função do

Executivo e Legislativo. Isso é negar o parlamento, é um absurdo ao qual não

podemos nos render. É importante reler parte da mensagem. (- Lê:) “Neste passo,

solicito sejam delegadas competências para criar, incorporar, transferir, extinguir e

alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, ou unidades da administração direta,

bem como modificar a estrutura orgânica das entidades da administração indireta,

definindo suas atribuições, objetivos e denominações; alterar as vinculações das
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entidades da administração indireta; criar, transformar e extinguir cargos de

provimento em comissão...”. Criar cargos também para acomodar os companheiros.

Sempre disseram que o PT fazia isso, mas quem o está pedindo de forma autoritária

é esse governo. Isso é típico da ditadura, quando esta Casa foi fechada. O

Governador não quer usar a tropa de choque, mas envia uma mensagem querendo

ser cortês. É a mesma coisa que entrar com a tropa de choque, fechar o Parlamento

mineiro e ter um governo autoritário. “...transformar e extinguir cargos de provimento

em comissão e funções de confiança dos órgãos e entidades do Poder Executivo,

bem como gratificações e parcelas remuneratórias inerentes...”. Ou seja, pode criar e

ampliar gratificações para completar os salários dos companheiros, para acomodar a

turma de Prefeitos que não foi eleita. Se tem uma máquina pesada, é esta, porque

tem gente por todo lado. Se formos ver, são Prefeitos e Deputados que não foram

eleitos, lideranças políticas que nem comparecem ao trabalho. E o salário está baixo,

então, dá o poder de criar gratificações e parcelas remuneratórias. “...alterar-lhes as

denominações, atribuições, requisitos para ocupação, forma de recrutamento,

sistemática de remuneração, jornada de trabalho...”. Vejam o risco. Isso não é

constitucional, o parlamento não pode fazer isso. Esta Casa é responsável, por aqui é

que há espaço para construção com os próprios servidores públicos, a parte

interessada. Mesmo que sejam do recrutamento amplo, devem participar da

discussão. Do contrário, vai-se provocar uma disparidade entre os servidores do

recrutamento amplo e os efetivos. Não podemos dar essa carta branca para o

governo.

Onde está a eficiência de gestão e de planejamento, se é a mesma pessoa que -

primeiro, como Secretário de Planejamento; depois, como titular em outras

Secretarias, Vice-Governador e, agora, Governador - está no governo desde janeiro

de 2003? É um absurdo. Não podemos negar o nosso papel. Conceder essa

autorização é um desrespeito ao eleitor, que votou nos Deputados; que nos elegeu e

espera que cumpramos o mandato legislativo em vez de negá-lo, dizendo que o

Executivo pode fazer tudo, até mesmo mexer nas remunerações ou na criação ou

extinção de cargos. Seria o Choque de Gestão III, com certeza já aprimorado na

lógica perversa da negação do Estado e de sua eficiência. Como esse governo pode
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se colocar como exemplo de planejamento e gestão para outros Estados? Se fosse

eficiente de fato, tanto no planejamento quanto na gestão, isso já teria sido construído

há muito tempo. A verdade é que, se concordarmos com essa delegação ao governo,

seremos omissos. E a omissão, nobres colegas, é sinônimo de covardia - covardia

também com os servidores, porque aí certamente se promoverá uma disparidade

entre os servidores do recrutamento amplo e os efetivos. Não podemos negar a

natureza do nosso ofício, que não conquistamos, simplesmente, mas que nos foi

outorgado, porque fomos eleitos. Quanto a essa parte, termino ressaltando o que ele

pede aqui: mexer na jornada de trabalho e distribuição; proceder à realocação de

atividades e programas no âmbito do Poder Executivo. Ora, para um Governador que

já está no poder há quase oito anos - e com todo poder -, não faz sentido mandar

essa mensagem agora. A Constituição é muito clara, Deputado Lafayette de Andrada,

e só admite essa possibilidade quando se trata de assunto relevante e urgente. Ele

ainda pode nos mandar uma mensagem em forma de projeto de lei; aí, sim, esta

Casa, com os servidores públicos, as fundações e autarquias, a administração direta

e indireta, construiremos todo o modelo da administração. Então concordar com isso

seria um absurdo. Cada Deputado tem de colocar a mão na consciência e enxergar

que, se estamos aqui, foi o eleitorado mineiro que confiou em nós para que

exerçamos a nossa missão, de legislar e fiscalizar. Portanto não podemos nos furtar a

essa missão e dizer ao governo que pode fazer tudo. Seria negar o parlamento. Isso

é algo autoritário e inadmissível, notadamente ao final de um governo, com a mesma

pessoa no poder.

Concedo aparte ao Deputado Lafayette de Andrada, pedindo-lhe que seja breve.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Essa lei delegada, Deputado

Padre João, não é um absurdo, visto que o Governador vai iniciar efetivamente seu

novo mandato a partir de janeiro. A lei delegada versa estritamente sobre assuntos

administrativos - estamos dando ao governo poderes para criar e extinguir cargos.

Um exemplo é a Secretaria de Justiça, que não existe mais. O que existe hoje é a

Defesa Social. Assim, foi extinto o cargo de Secretário de Justiça e foi criado o de

Defesa Social.

Programas que estavam na extinta Secretaria de Justiça tiveram que ser
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realocados na Secretaria de Defesa Social. São remanejamentos necessários. Ao

longo dos últimos oito anos o nosso Governador foi Secretário de Planejamento, Vice-

Governador, exercendo sempre a função de coordenação da gestão pública. Antes

ele era auxiliar e braço direito do Governador Aécio Neves, mas agora, como

Governador, pode tomar as diretrizes que quiser. Antes ele seguia as diretrizes do

Governador de então, Aécio Neves. O Governador dava as diretrizes, e ele fazia a

realocação administrativa. Agora ele quer governar com as suas próprias diretrizes.

Tanto que essa lei delegada só vigorará até janeiro.

O Deputado Padre João - Até 31 de janeiro. Altera a sistemática de remuneração, a

cesta básica.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Vai alterar tudo, mas não

alterará... (- É interrompido.)

O Deputado Padre João - Não alterará só a parte administrativa, mexerá também

com a vida dos trabalhadores.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Obviamente. Se for criada uma

nova secretaria, serão criados novos cargos, um novo Chefe de Gabinete ou um novo

Secretário Adjunto. Isso tudo será mexido. Pouco se mexerá na remuneração porque

os servidores estatutários são imexíveis.

O Deputado Padre João - E a maioria aqui na Casa, Deputado?

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Um momento. Quanto aos cargos

comissionados, novos serão criados e antigos serão extintos. De modo que não há

nada de estapafúrdio.

Para concluir, Minas Gerais está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal em

gastos com pessoal, de modo que não haverá gastos novos, mas realocação. Alguns

órgãos serão extintos, alguns serão aglomerados, órgãos novos serão criados. Esse

é o escopo da lei delegada.

O Deputado Padre João - Uma mensagem em forma de projeto de lei, e iremos

construir isso, Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Se votarmos um a um cada item

desses, ficaremos aqui quatro anos. O senhor voltará aqui para nos visitar - porque

foi eleito Deputado Federal - e poderá ver que estaremos votando ainda. Isso não é
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possível.

O Deputado Padre João - É um absurdo. Nós, Deputados, da Situação ou da

Oposição, por uma questão de consciência, não podemos permitir isso. Seria negar a

natureza do parlamento e fechar esta Casa. Pode fechar a Casa, vem com a tropa de

choque. Não quer vir com a tropa de choque, trancar a Casa e fazer tudo, então

manda uma mensagem delicada que, no conteúdo, dá-lhe o poder de fazer tudo à

revelia, até mexer na vida dos servidores, na remuneração, na gratificação.

Muitos colegas, ao longo deste ano, diziam que o PT é que faz isso, que cria cargos

para os companheiros, acomodando-os. Vamos listar quantos candidatos a Prefeito

que não foram eleitos estão em cargos comissionados. Mais uma vez querem

arrumar um jeito de acomodar os companheiros, uma “boquinha” para readequá-los

na administração direta e indireta. Isso é um absurdo. O meu apelo aos 76 colegas

Deputados, além de mim, formando os 77 Deputados, é que tenhamos consciência e

respeito para com o eleitor, para honrarmos o Parlamento mineiro. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Causou estranheza a este

Deputado o envio dessa mensagem solicitando a autorização da chamada lei

delegada para o atual Governador proceder às mudanças administrativas e de ampla

natureza constantes na própria mensagem. Não entrarei no mérito de como será,

hipoteticamente, caso a Assembleia aprove, a utilização dessa lei delegada. Não farei

juízo de valor, se a lei será bem ou mal utilizada, se serão criados mais cargos de

confiança, se será estendida ou diminuída a jornada de trabalho. Não entrarei no

mérito para não fazer exercício de futurologia. Quero entrar na discussão do conteúdo

do que pode significar a Assembleia Legislativa abrir mão da sua prerrogativa de

discutir eventuais alterações no funcionamento da máquina pública.

Na minha opinião, pode ser compreensível que, mesmo sendo o atual Governador,

ele tenha intenção de fazer algum ajuste, alguma alteração, alguma modificação na

máquina pública. Isso é admissível. Muitas vezes, um governo, a partir até da
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avaliação do que foi realizado, pode proceder a alterações com vistas a uma próxima

etapa, a um próximo governo. Considero possível isso.

Não fui Deputado constituinte estadual, mas entendo que o mecanismo da lei

delegada foi pensado exatamente para quando houvesse necessidade de uma

mudança mais brusca, mais radical, mais emergencial. É legítimo que um governo

eleito promova adaptações na máquina, na estrutura para uma nova etapa? Sim,

ninguém coloca isso em xeque. Reconhecemos que fomos derrotados

democraticamente nas eleições estaduais, mas isso não significa que a Assembleia

tenha de abrir mão da sua prerrogativa de analisar eventuais alterações na criação de

órgãos e cargos e na discussão da remuneração do servidor público. É isso que está

em jogo. Esse não é um caso de urgência, pois o Governador atual está no exercício

do cargo e nele continuará. Não se trata de emergência.

Quero dizer ainda que esta Casa Legislativa está em pleno funcionamento. O

Deputado Padre João, nosso Líder, já falou sobre essa questão. Teremos a maior

boa-vontade para discutirmos, por projeto de lei enviado a esta Casa até o final deste

ano, as possíveis e necessárias transformações que porventura o atual Governador,

democraticamente eleito, pretenda fazer. Teremos boa vontade, reconhecendo a sua

vitória, para promover as eventuais adequações da máquina pública.

Para que os telespectadores compreendam, quero dizer que, se aprovarmos essa

delegação, em janeiro, mês em que esta Casa não funcionará por causa do recesso,

o governo terá plenos poderes para criar cargos, criar e extinguir órgãos, alterar

remuneração e até jornada de trabalho. Seria um desrespeito nosso principalmente

com os Deputados que foram eleitos e não fazem parte desta legislatura. Imaginem

um Deputado que tomará posse em 1º de fevereiro, que exercerá seu mandato,

Deputado Weliton Prado, no mesmo período do mandato do Governador eleito. Ele

não terá sequer condição de discutir eventuais mudanças no governo. Se o projeto

tramitasse agora, no caso do PT, por exemplo, já poderíamos incorporar os

Deputados eleitos, ou seja, poderíamos compartilhar esse debate, a fim de

apresentarmos sugestões e aperfeiçoarmos a questão. Então, em janeiro, com a

Casa Legislativa fechada, a sociedade desmobilizada e grande parte dos servidores

públicos de férias, o governo estará com plenos poderes. A lei delegada foi instituída
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para situações excepcionais, emergenciais, ou para quando houvesse grande

mudança de rumo da administração, enfim, uma necessidade de grande

transformação em curtíssimo prazo.

Todos sabem o respeito que tenho pelo Governador Antonio Anastasia. Reconheço

sua capacidade e seu compromisso com o interesse público; porém, essa solicitação

parece-me estranha. É não confiar na Assembleia Legislativa, na sua base de

governo; é desmerecer a Oposição. Como ficaremos diante dos eleitores que votaram

em nós para o próximo mandato, se a atual legislatura abrir mão da sua prerrogativa

democrática?

Apelo à base de governo para que mostre ao Governador que essa não é a melhor

forma de iniciar um novo mandato. Iniciar um novo mandato desvalorizando a

Assembleia Legislativa não faz bem para a democracia.

Deputado, hoje iniciamos um debate democrático do Plano Plurianual. Hoje o

debate foi em Itapagipe, amanhã será em São João Nepomuceno e, em Belo

Horizonte, serão três dias. Esse é um bom exemplo. A sociedade vai alterar,

aperfeiçoar e apresentar sugestões para o primeiro ano do próximo governo, que

coincide com o último ano do Plano Plurianual. Repito: esse é um modelo a ser

seguido.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado André Quintão, quero

apenas fazer uma observação.

O Deputado André Quintão* - Deputado Lafayette de Andrada, sinceramente, V.

Exa., que é um democrata, poderia aconselhar os conselheiros do Governador. O

Presidente da Assembleia é o Vice-Governador eleito. Então, não podemos virar as

costas para a Assembleia Legislativa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - É exatamente o inverso. Vamos

valorizar...

O Deputado André Quintão* - Sinceramente, sinto-me muito incomodado, pois, ao

ser reeleito, a minha primeira atitude em relação a este governo será um cheque em

branco. Acredito que isso não faz bem à democracia. Concedo aparte a V. Exa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Serei rápido, não tomarei seu

tempo. Não há cheque em branco, há uma realocação da gestão, da administração
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pública. Essa ação é inteiramente diferente do que está ocorrendo com o PPAG, em

que a Assembleia escuta a população, suas demandas e necessidades. Aqui é o

ajuste de gestão, de administração. É o Governador estabelecendo as suas diretrizes,

como ele deseja governar - e não há momento mais propício do que este. No final do

ano, votaremos o Orçamento e, já na votação do orçamento, saberemos o que é

possível fazer. Com base na quantificação do montante que teremos disponível para

o ano que vem, serão feitas as reformas administrativas.

Quanto aos servidores - V. Exa. lembrou bem aqui -, não se mexe com os

servidores estatutários. Todos os itens que foram lidos se referem aos cargos

comissionados: estrutura, carga horária, realocação, de onde sairá e onde ficará,

enfim, são puros ajustes administrativos para que o governo inicie o próximo

mandato, em 1º de fevereiro - a lei delegada é até 31 de janeiro -, com a estrutura

pronta. O governo funcionará com essas bases, com essa estrutura. É essa a

estrutura administrativa que teremos pelos próximos quatro anos. Ou seja, a lei

delegada não é um cheque em branco, porque não aumentará gastos - não podemos

fazer isso -, serão realocações. Vamos criar e aglutinar órgãos já sabendo o que

funcionou e o que não funcionou; potencializar e melhorar alguns órgãos; detectar

algum órgão que não funcionou, que não foi o que esperávamos. De modo geral, a lei

delegada, concedida há quatro anos, aperfeiçoou muito a máquina administrativa do

Estado de Minas Gerais; tanto assim é, que o nosso Estado foi o que mais cresceu

nesses últimos. Vamos torcer para que essa nova lei delegada possibilite ao nosso

Governador estabelecer uma estrutura para que o Estado de Minas seja o que mais

cresça nos próximos quatro anos.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, quero reiterar que é um cheque em

branco sim. Imagine, proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do

Poder Executivo, criar órgãos e cargos de confiança e alterar a remuneração de

quem ocupa esses cargos. Sabemos o fosso que existe entre o tratamento

dispensado aos servidores efetivos e aos que ocupam cargo de confiança, em geral,

na administração pública. O governo - e o Regimento da Assembleia permite - tem

plena condição de encaminhar um projeto de lei, sob regime de urgência, para que a

Assembleia o aprove até o dia 20 de dezembro, e o governador tenha condições de
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até 1º de fevereiro ter a estrutura administrativa que lhe convier, até porque o governo

tem maioria nesta Casa Legislativa. Não vejo argumento plausível para um governo

que já está exercendo o poder em Minas Gerais há oito anos solicitar uma nova lei

delegada para ajustes, realocações e transformações de cargos, salários e

estruturas. Portanto, mais uma vez, faço esse apelo principalmente aos Deputado da

base de governo. Seria o caso de usarmos um termo jurídico. O novo governo,

Deputado Agostinho Patrus, começará com um de vício de origem: um governo que

ganha a eleição democraticamente e que passa por cima da Assembleia. Seria um

desrespeito aos votos conferidos às Deputadas e aos Deputados. Não entrarei no

juízo de como o Governador utilizaria a lei delegada. Partirei do pressuposto de que,

se a Assembleia aprovar a lei delegada, ele a utilizará bem. Anular o papel do

Legislativo significa desconsiderar a contribuição que o legislador confere aos

projetos em tramitação nesta Casa. É esse debate que queria fazer com os

Deputados. Abrirmos mão dessa prerrogativa e aprovarmos essa delegação ao

Governador significa que estaremos assinando um atestado de incapacidade

legislativa. É mais ou menos como supor que o Poder Executivo sabe tudo e que, em

nome dos votos, pode tudo, em nome do propalado êxito do choque de gestão. Por

outro lado, significa que esta Casa não tem capacidade política de apresentar novos

rumos. Discutirei como Deputado reeleito essa renovação de programas no âmbito do

Poder Executivo, por que não? Discutirei o que será criado e o que será extinto. Isso

faz parte das nossas prerrogativas. Será muito feio para a Assembleia se os

Deputados estiverem de férias em janeiro e o governo estiver portando cheque em

branco, fazendo e desfazendo, sob o manto da autorização legislativa.

Deputado Antônio Júlio, repito: se a Assembleia aprovar esse mecanismo, ela

assinará um atestado de incapacidade legislativa e política de fazer valer o voto do

eleitor mineiro. Faço um apelo aos Deputados da base do governo. Demovam o

governo desse vício de origem. Vejam que senha para a próxima etapa. O atual

governo tem o Presidente da Assembleia como Vice-Governador eleito, e este vira as

costas para a Casa Legislativa. Esta é a sensação. É uma meia dúzia de técnicos

dizendo: “Não, faremos por lei delegada para não termos discussões com a

Assembleia e nem termos de negociar com os Deputados goela larga.” É assim que
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eles falam no governo e principalmente na base do governo, porque quem negocia

para aprovar é a base do governo. É um desrespeito aos Deputados da base do

governo. É como se o projeto viesse para a Casa e dissessem: ”Dará muito trabalho,

Deputado Antônio Júlio. Ih, aquele povo lá... Nossa Senhora!”. Ou, então, a

Assembleia atrapalhará o projeto. Estamos em um momento significativo para a

Assembleia, e, se ela não fizer valer este momento, será a senha de sua fraqueza

institucional para o próximo mandato. Não falo de governo de oposição, mas de

instituição. Será a senha de impotência e de incapacidade da Assembleia para fazer

valer suas atribuições e prerrogativas.

Sr. Presidente, peço a V. Exa., integrante da base do governo, que altere essa

situação e convença o governo a enviar-nos um projeto de lei, podendo ser sob

regime de urgência; que façamos as audiências públicas nesta Casa e que a

Oposição assuma o compromisso. Falo em nome da bancada, sem conversar com

meus colegas, porque tenho certeza de que essa é a posição do PT. Assumimos aqui

o compromisso de votar e aprovar, com as adequações e as correções necessárias,

até o final do ano, para que governo não tenha nenhum problema para montar sua

equipe e fazer valer o seu programa de governo. Nós somos responsáveis,

reconhecemos a derrota, sabemos também ouvir o resultado das urnas e seremos os

primeiros a contribuir para o melhor governo possível, porque o que está em jogo é o

interesse do cidadão. Mas abrir mão do papel da Assembleia é quase como se

assumíssemos que esta Casa não tem uma contribuição política e técnica a oferecer

aos projetos que podem e devem tramitar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Em nome dos milhões de votos dados a todos os candidatos - eleitos e não eleitos -,

aqueles que estão aqui e aqueles que ocuparão esta Casa no próximo ano, faço este

apelo aos Srs. Deputados: não assinemos esse atestado de incapacidade política e

legislativa e vamos convencer o atual Governador a mandar um projeto de lei, sob

regime de urgência, para que comecemos bem essa nova etapa, por sinal, de

fortalecimento, e não de desmerecimento, do Legislativo tão honrado de Minas

Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Cláudio Couto Terrão para Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Pelo

BSD: efetivos: Deputados Lafayette de Andrada e João Leite; suplentes: Deputados

Ademir Lucas e Dalmo Ribeiro Silva; pelo BPS: efetivo: Deputado Inácio Franco;

suplente: Deputado Tiago Ulisses; pelo PT: efetivo: Deputado Padre João; suplente:

Deputado Durval Ângelo; e pelo PMDB: efetivo: Deputado Antônio Júlio; suplente:

Deputado Sávio Souza Cruz. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.755 a 6.758/2010,

da Comissão de Direitos Humanos, e 6.759/2010, 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 Cultura - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em

3/11/2010, dos Requerimentos nºs 6.712 e 6.727/2010, do Deputado Wander Borges,

e 6.715/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais - aprovação,

na 28ª Reunião Ordinária, em 3/11/2010, dos Requerimentos nºs 6.718/2010, do

Deputado Sávio Souza Cruz, e 6.733/2010, da Comissão de Direitos Humanos; de

Transporte - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 3/11/2010, dos Requerimentos

nºs 6.713/2010, do Deputado Weliton Prado, 6.714/2010, do Deputado Carlin Moura,

e 6.717/2010, do Deputado Gil Pereira; e do Trabalho - aprovação, na 19ª Reunião
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Ordinária, em 3/11/2010, dos Projetos de Lei nºs 2.583/2008, 3.105/2009 e

4.266/2010, do Deputado Paulo Guedes, 4.275/2010, do Deputado Arlen Santiago,

4.550/2010, do Deputado Padre João, 4.635/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado

Dilzon Melo, 4.750/2010, do Deputado Domingos Sávio, 4.776/2010, do Deputado

Alberto Pinto Coelho, 4.777/2010, da Deputada Maria Tereza Lara, 4.783/2010, do

Deputado Jayro Lessa, 4.799/2010, do Deputado Durval Ângelo, 4.804/2010, do

Deputado Carlos Gomes, e 4.826/2010, da Deputada Rosângela Reis, e dos

Requerimentos nºs 6.697/2010, do Deputado Rômulo Veneroso, e 6.709, 6.710 e

6.730/2010, do Deputado Wander Borges (Ciente. Publique-se.).

Encerramento

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

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

Deputados para a especial de segunda-feira, dia 8, às 9 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2010

Às 14h30min, 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

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Namilton Nei

Alves Coelho, Diretor Regional do Serviço Social do Comércio; e Moacyr Lobato de

Campos Filho, Secretário de Estado de Defesa Social (22/10/2010). 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 (2) em que solicita seja
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realizada reunião de audiência pública para debater o conteúdo e instruir a

elaboração dos pareceres ao Projeto de Lei nº 4.964/2010, em tramitação nesta

Casa; em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Teatro Casa do

Beco, na Barragem Santa Lúcia, em Belo Horizonte, para debater diversas questões

de interesse da comunidade, tais como a implantação do projeto Vila Viva e obras

paralisadas do Orçamento Participativo de Belo Horizonte, a regularização fundiária e

o título de propriedade para os moradores; e do Deputado Carlin Moura em que

solicita seja realizada visita ao Parque Fernão Dias para conhecimento das obras

realizadas, especialmente no que diz respeito ao campo de futebol lá existente,

incluindo o acesso aos projetos referentes às obras. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.638/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Associação de Recuperação de Dependência Química

Força e Luz, com sede no Município de Itaúna.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.638/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Recuperação de Dependência Química Força e Luz, com sede no

Município de Itaúna. Trata-se de entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

voltada para a recuperação de dependentes químicos.
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A instituição presta atendimento de saúde física e mental aos recuperandos, orienta

seus familiares e promove atividades educativas, profissionalizantes, esportivas e de

lazer.

Isso posto, consideramos que a Associação desenvolve um importante trabalho nas

comunidades necessitadas, o que justifica a concessão do título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.638/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Sra. Jane Ribeiro Silva, Desembargadora, pelos serviços

prestados ao Poder Judiciário (Requerimento nº 6.599/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Associação dos Moradores do Bairro da Chácara pelos

dois anos de sua constituição (Requerimento nº 6.607/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Associação Comunitária do Bairro Córrego da Ilha e

Adjacentes pelos 23 anos de sua constituição (Requerimento nº 6.608/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sra. Electra Maria de Almeida Benevides,

Desembargadora, pelos serviços prestados ao Poder Judiciário (Requerimento nº

6.630/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Luciano Pinto, Desembargador, pelo recebimento da

Medalha Presidente Juscelino Kubitschek (Requerimento nº 6.631/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Eduardo Mariné da Cunha, Desembargador, pelo

recebimento da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek (Requerimento nº
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6.632/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Marcelo Guimarães Rodrigues, Desembargador, pelo

recebimento da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek (Requerimento nº

6.633/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. José Anchieta da Silva pelo recebimento da Medalha

Presidente Juscelino Kubitschek (Requerimento nº 6.634/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com o Sr. Jair Eduardo Santana pelo recebimento da Medalha

Presidente Juscelino Kubitschek (Requerimento nº 6.640/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Sra. Maria das Graças Silva Albergaria dos Santos Costa,

Desembargadora, pelo recebimento da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek

(Requerimento nº 6.641/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sra. Maria Elza de Campos Zettel, Desembargadora, pelo

recebimento da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek (Requerimento nº

6.642/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Paulo Cézar Dias, Desembargador, pelo recebimento

da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek (Requerimento nº 6.643/2010, do

Deputado Wander Borges);

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Aécio Ferreira da Cunha

(Requerimento nº 6.650/2010, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Confederação Nacional da Indústria pela posse de sua

nova diretoria para o quadriênio 2010-2014 (Requerimento nº 6.657/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Deputado Márcio Reinaldo Dias Moreira por sua reeleição ao cargo

de Deputado Federal (Requerimento nº 6.658/2010, do Deputado Doutor Ronaldo);

de aplauso ao Professor Antonio Augusto Junho Anastasia por sua reeleição ao

cargo de Governador do Estado (Requerimento nº 6.659/2010, do Deputado Doutor

Ronaldo);

de aplauso ao Senador Eduardo Azeredo por sua eleição ao cargo de Deputado

Federal (Requerimento nº 6.660/2010, do Deputado Doutor Ronaldo);
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de congratulações com a Associação Cultural e Educativa de Timóteo pelos quatro

anos de sua constituição (Requerimento nº 6.661/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Associação Projeto Cidadão pelos quatro anos de sua

constituição (Requerimento nº 6.663/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da Seção de

Minas Gerais da OAB, pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Desembargador Ari Rocha (Requerimento nº 6.665/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário de Saúde de

Belo Horizonte, pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Desembargador Ari Rocha (Requerimento nº 6.666/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com o Sr. Antônio Cezar Peluso, Ministro do STF, pelo

recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador Ari Rocha

(Requerimento nº 6.667/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Guilherme Augusto Caputo Bastos, Ministro do TST,

pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho Desembargador Ari

Rocha (Requerimento nº 6.668/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo recebimento da Ordem do Mérito Judiciário

do Trabalho Desembargador Ari Rocha (Requerimento nº 6.669/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG, por ter sido agraciado com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Desembargador Ari Rocha (Requerimento nº 6.670/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Associação de Moradores dos Bairros Santa Matilde,

Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências - Ambasma - pelos 8 anos de sua constituição

(Requerimento nº 6.672/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso ao Sr. Duílio de Castro, Presidente da Câmara Municipal de Sete
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Lagoas, por sua eleição ao cargo de Deputado Estadual (Requerimento nº

6.681/2010, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a Sra. Yara Tupinambá por ter sido agraciada com o Colar

do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim, pelo Tribunal de Contas

(Requerimento nº 6.682/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Bruno Terra Dias, Juiz de Direito, por ter sido

agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim,

pelo Tribunal de Contas (Requerimento nº 6.683/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com o Sr. Luís Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG,

por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria

de Alkmim, pelo Tribunal de Contas (Requerimento nº 6.684/2010, do Deputado

Wander Borges);

de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da

PMMG, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro

José Maria de Alkmim, pelo Tribunal de Contas (Requerimento nº 6.685/2010, do

Deputado Wander Borges);

de congratulações com D. Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de

Belo Horizonte, por ter sido agraciado com o Colar do Mérito da Corte de Contas

Ministro José Maria de Alkmim, pelo Tribunal de Contas (Requerimento nº

6.686/2010, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais

- Apeminas - pela posse de sua nova diretoria, eleita para o biênio 2010-2012

(Requerimento nº 6.690/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Esporte Clube Recanto Azul, com sede no Município de

Contagem, pelos 50 anos de sua fundação (Requerimento nº 6.693/2010, da

Comissão de Participação Popular);

de apoio (a ser encaminhada aos Srs. Luiz Fernando Corrêa, Diretor-Geral do

Departamento de Polícia Federal, Jerry Antunes de Oliveira, Superintendente

Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, e Tarcísio Humberto Parreiras

Henriques Filho, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Ministério Público

Federal em Minas Gerais) à instalação de uma delegacia da Polícia Federal no
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Município de Pouso Alegre. (Requerimento nº 6.723/2010, da Comissão de Assuntos

Municipais).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2010

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.794/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Alvorada, Jardim Alvorada

e Vila Colorida, com sede no Município de Formiga.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.794/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Alvorada, Jardim Alvorada e Vila Colorida, com sede no

Município de Formiga, entidade de direito privado que tem como finalidade a melhoria

da qualidade de vida da população local.

Para alcançar suas metas, a instituição promove a integração de seus associados e

a comunidade, busca, perante as autoridades competentes, soluções para os

problemas coletivos, desenvolve atividades assistenciais, educacionais, culturais,

esportivas e de lazer, oferece proteção à saúde da família, da maternidade, da

infância e da velhice e combate a fome e a pobreza. Além disso, orienta sobre a

preservação do meio ambiente e verifica permanentemente as condições de

infraestrutura dos bairros que atende, priorizando o saneamento básico e a

urbanização.

Isso posto, acreditamos ser a referida Associação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.794/2010,

em turno único.
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Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.795/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Paraguaçu, com sede no

Município de Paraguaçu.

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 4.795/2010 pretende declarar de utilidade pública o Lar São

Vicente de Paulo de Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu, entidade de

direito privado que tem como finalidade desenvolver atividades assistenciais e de

promoção humana, trabalhando para valorizar o indivíduo e a comunidade.

Na consecução de seus propósitos, a instituição mantém estabelecimento

destinado a abrigar pessoas idosas, proporcionando-lhes assistência material, moral

e espiritual, com vistas à preservação de sua saúde física e mental, e ampara os

reconhecidamente pobres da localidade, oferecendo-lhes assistência por meio de

conselhos particulares, conferências vicentinas, obras unidas e especiais.

Isso posto, acreditamos ser a referida entidade merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.795/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.810/2010

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar de

utilidade pública o Instituto Arte em Viver – Inarv –, com sede no Município de Nova

Lima.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.810/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Instituto Arte em Viver – Inarv –, com sede no Município de Nova Lima. Trata-se de

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade acolher

dependentes químicos e suas famílias.

Com esse propósito, a instituição encaminha dependentes para tratamentos

terapêuticos e psicológicos; oferece cursos para torná-los aptos a atuar no mercado

de trabalho e colabora na prevenção do uso de drogas; realiza atividades com as

famílias, visando ao desenvolvimento econômico e à geração de renda, por meio da

profissionalização e do incentivo ao cooperativismo; promove a defesa das crianças e

dos adolescentes, inclusive com o atendimento em creche e pré-escola; luta pela

proteção e valorização dos portadores de necessidades especiais; desenvolve

atividades educativas, esportivas e culturais e combate a fome e a pobreza.

Considerando o importante trabalho realizado pelo Instituto Arte em Viver, é

meritória a intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.810/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.813/2010

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
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utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim Europa – ACBJE –, com

sede no Município de Barroso.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.813/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Jardim Europa – ACBJE –, com sede no Município de Barroso,

entidade de direito privado que tem como finalidade implementar ações para buscar a

melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem em estado de vulnerabilidade.

Na consecução de suas metas, a Associação promove atividades festivas e

esportivas como forma de integração de seus membros, o que constitui fator de

unificação de toda a comunidade, e oferece cursos profissionalizantes, visando à

capacitação para o mercado de trabalho e à melhoria da renda familiar, de forma a

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.813/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.818/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Renascer dos Moradores do

Bairro Jardinópolis e Adjacências, 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 com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.818/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Renascer dos Moradores do Bairro Jardinópolis e

Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de direito privado,

sem fins lucrativos, fundada em 1999, que tem como propósito a promoção do

desenvolvimento comunitário em seu aspecto socioeconômico, com destaque para as

áreas da assistência social e da educação.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta projetos

diversos, principalmente nas áreas de infraestrutura, assistência social e educação,

sempre com o intuito de promover condições de melhoria na qualidade de vida da

comunidade. Procura, também, firmar parcerias com entidades públicas, a fim de

viabilizar a ampliação de seus projetos sociais e de atuar em defesa dos interesses

dos moradores do Bairro Jardinópolis e região.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela referida Associação, é oportuna a

intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.818/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.834/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Projeto Meninas de Dora, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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 4.834/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Projeto Meninas de Dora, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade de

direito privado, sem fins econômicos, que tem como objetivo conquistar melhorias

contínuas para o bem-estar dos moradores locais.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades nas áreas da educação, da

cultura, do esporte e do lazer; dá cursos profissionalizantes, objetivando a integração

de seus associados no mercado de trabalho; oferece proteção à criança, ao

adolescente e ao idoso; incentiva o voluntariado; promove o conhecimento e a

valorização da cultura afro-brasileira, trabalhando para o conhecimento da sua

história com vistas a capacitar multiplicadores do resgate da cultura negra; orienta

sobre a preservação o meio ambiente; atua na promoção da ética, da paz, da

cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

Isso posto, acreditamos ser a referida Associação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.834/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.839/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rômuno Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Deficientes de Betim – ADB –, com sede no

Município de Betim.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.839/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Deficientes de Betim – ADB –, com sede no Município de Betim, entidade de

direito privado, sem fins econômicos, que tem como objetivo promover a melhoria da

qualidade de vida das pessoas com deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno

exercício da cidadania e incentivar a comunidade a melhor conhecer suas

dificuldades e reivindicações.

Com esse propósito, a instituição, promove atividades nas áreas da educação, da

cultura, do esporte e do lazer; disponibiliza cursos de formação profissional, visando à

inserção de seus assistidos no mercado de trabalho; cria e mantém centros de

convivência; oferece assistência médica, inclusive aos familiares; firma convênios

com órgãos públicos e entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.839/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.851/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Granjas Vagalume, com sede no

Município de Ipatinga.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.851/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Granjas Vagalume, com sede no Município de Ipatinga, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, que possui como objetivo a melhoria da

qualidade de vida dos habitantes locais.

Na consecução de seus propósitos, a instituição busca solucionar as reais

necessidades da comunidade, desenvolvendo ações nas áreas da saúde, da

educação, da cultura e do saneamento básico.

Isso posto, acreditamos ser a referida Associação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.851/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.867/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha,

com sede no Município de Timóteo.

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 4.867/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Moradores do Bairro Santa Terezinha, com sede no Município de

Timóteo. Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, foi fundada em 2007 e tem

por propósito desenvolver atividades voltadas especialmente para a área da

assistência social.

Para o cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição fomenta
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programas nas áreas da assistência social, da educação e da cultura. Além disso,

desenvolve cursos de formação profissional, visando à integração de seus

associados no mercado de trabalho, promove atividades de inclusão social e de

formação da cidadania, bem como de integração dos membros da comunidade local,

por meio de projetos alternativos, como grupos de convivência, e atua, ainda, na

proteção e na conservação do meio ambiente.

Pela relevância do trabalho realizado pela referida Associação, 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° 4.867/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.868/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lar da Esperança – Asilo, com sede no Município de

Uberaba.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.868/2010 tem como propósito declarar de utilidade pública o

Lar da Esperança – Asilo, com sede no Município de Uberaba. A entidade é pessoa

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 1996, que tem por escopo

abrigar pessoas idosas e com deficiência, em regime de internato, oferecendo-lhes

assistência integral e preservando seus vínculos familiares.

Com o objetivo de proteger seus assistidos, a instituição oferece assistência

administrativa e jurídica perante o Ministério Público e outros órgãos; defende seus
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direitos e interesses coletivos ou individuais; fiscaliza o cumprimento do Estatuto do

Idoso e das demais leis de proteção à terceira idade e aos portadores de

necessidades especiais; realiza eventos e campanhas de caráter filantrópico e

assistencial; promove o voluntariado e valores universais como a ética, a paz, a

solidariedade, a cidadania e a democracia.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pelo Lar da Esperança – Asilo, 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° 4.868/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.873/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Piranga – Apae de Piranga –, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.873/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piranga – Apae de Piranga –, com sede nesse

Município, entidade sem fins econômicos que tem por escopo lutar em defesa dos

direitos das pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove a melhoria da qualidade de

vida das pessoas com deficiência, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da

cidadania, realiza ações de prevenção, orientação e apoio para as famílias e atua na

definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência. Além disso,
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compila e divulga informações e normas referentes ao tema, incentiva a realização de

estatísticas, estudos e pesquisas, presta serviços gratuitos, empreende programas de

prevenção, educação, saúde, assistência social, esporte e lazer, visando à inclusão

social da pessoa com deficiência, e coordena e executa os objetivos e programas da

Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.873/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.876/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Penha, com

sede no Município de Pitangui.

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 4.876/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro da Penha, com sede no Município de Pitangui.

Trata-se de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1986, que

tem por propósito promover o desenvolvimento comunitário e a integração social.

Funcionando como agência comunitária, a instituição fomenta projetos nas áreas da

educação, da cultura, da ciência e da proteção da saúde e da família. Procura,

também, desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas a fim de viabilizar

a ampliação de seu trabalho e o prosseguimento de seus projetos.

Ademais, realiza projetos alternativos voltados para o esporte, o lazer, o turismo e a
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preservação do meio ambiente, além de incentivar a participação direta dos

moradores na defesa dos interesses coletivos, visando à consolidação da cidadania e

dos direitos humanos, no que conta com o apoio da Rádio Comunitária.

Pela relevância do trabalho realizado pela Associação, é oportuna a intenção de se

lhe conceder a declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.876/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.879/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Mãe Rainha dos Pequenos Produtores

Rurais do Projeto de Assentamento Vanderlei Ribeiro dos Santos, com sede no

Município de Buritis.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.879/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Mãe Rainha dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de

Assentamento Vanderlei Ribeiro dos Santos. Com sede no Município de Buritis, a

Associação é entidade de direito privado sem fins lucrativos, constituída pelos

proprietários residentes no referido assentamento, com a finalidade de lutar pelo

desenvolvimento daquela comunidade e por melhorias em sua qualidade de vida.

Com esse propósito, a instituição busca contribuir para a realização de atividades

artesanais e agropecuárias, especialmente quanto a técnicas de produção, manejo de

mercado e preço; promover eventos sociais, culturais e desportivos; defender a
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proteção da saúde da família, a maternidade, a infância, o adolescente e a velhice;

combater a fome e a pobreza; reabilitar pessoas com deficiência; orientar sobre a

preservação do meio ambiente e os direitos e deveres do cidadão.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação, é oportuna a intenção de

se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Por fim, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por único fim adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.879/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.882/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Comunitário de Desenvolvimento

Humano, Profissional e Social – CCDHPS –, com sede no Município de Sabará.

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 4.882/2010 pretende declarar de utilidade pública o Centro

Comunitário de Desenvolvimento Humano, Profissional e Social – CCDHPS –, com

sede no Município de Sabará, entidade sem fins econômicos que desempenha

importante trabalho social.

Com efeito, o CCDHPS organiza os moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima

e adjacências, bem como defende seus direitos, reivindicando melhorias para a

comunidade, implanta e acompanha programas de promoção humana, combate a
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fome e a pobreza e desenvolve ações culturais e educacionais. Além disso, ministra

cursos profissionalizantes e mantém centros de treinamento e clínica odontológica e,

por esses motivos, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Por fim, deve-se destacar que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por finalidade adequar a denominação da entidade ao

consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.882/2010,

em turno único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.906/2010

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 Associação Comunitária Beneficente de Pompéu e

Cidades Circunvizinhas, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.906/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Beneficente de Pompéu e Cidades Circunvizinhas, com sede nesse

Município. Trata-se de entidade sem fins econômicos que tem por escopo promover o

desenvolvimento e a integração das comunidades que representa.

A instituição realiza atividades culturais, profissionais e de lazer; estimula a cultura

nacional, regional e local; incentiva o aperfeiçoamento de profissionais nas áreas de

jornalismo, radiodifusão e outras; presta serviços de utilidade pública à comunidade,
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empreende campanhas educativas, defende o meio ambiente e oferece cursos de

capacitação.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.906/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.909/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Batista Jeová Nissí, 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

apresentada. 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 4.909/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Batista Jeová Nissí, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, desportivo,

assistencial, de saúde, estudo e pesquisa.

A instituição tem como finalidades a promoção gratuita da saúde; a proteção da

maternidade, da criança, da família, da juventude e dos idosos; o combate à fome e à

pobreza; a habilitação de pessoas com necessidades especiais; a divulgação de

cursos livres; a disponibilização de assistência jurídica; e a concretização do direito à

habitação.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação Batista Jeová Nissí, é

oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.909/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.910/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Vila Bueno, com

sede no Município de Muzambinho.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.910/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro Vila Bueno, com sede no Município de

Muzambinho, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por propósito

promover a integração social e a melhoria da qualidade de vida de seus associados,

em especial, das crianças, dos adolescentes, dos idosos e das famílias.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a Associação promove o

desenvolvimento de políticas públicas nas áreas da assistência social, da saúde, da

educação, da cultura, do esporte e do lazer, sempre visando à defesa dos interesses

coletivos, bem como atua no combate da fome e da pobreza por meio da distribuição

de cestas básicas e medicamentos. Também fomenta projetos alternativos voltados

para a preservação e a proteção do meio ambiente.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela instituição, é oportuna a intenção de

se lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.910/2010, em turno

único.
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Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.912/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Ajuda Fraternal São Roberto – Obra Unida da

Sociedade São Vicente de Paulo, 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 com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.912/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a Ajuda

Fraternal São Roberto – Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Belo Horizonte, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter beneficente e de assistência social.

A instituição tem como finalidade auxiliar as Conferências Vicentinas da Sociedade

São Vicente de Paulo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e nos Municípios

de Cláudio e Carmópolis de Minas, para que essas possam assistir pessoas

necessitadas e carentes, especialmente, menores, idosos e portadores de

necessidades especiais, com ações voltadas para as áreas da educação e da saúde

e para o atendimento de emergências.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Ajuda Fraternal São Roberto, é

oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Por fim, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por único fim adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.912/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.462/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Comissão Especial sobre a Arbitragem, a proposição em epígrafe

“dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado

seja parte e dá outras providências”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as

Emendas nºs 1 a 6. Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob comento tem por objetivo implementar a utilização do juízo arbitral

para a solução de litígios atinentes a direito patrimonial disponível em que o Estado e

as entidades descentralizadas (autarquias, fundações públicas e as empresas

estatais) sejam parte. A proposição toma como parâmetro a Lei Federal nº 9.307, de

1996, que dispõe sobre a arbitragem, embora esse diploma legislativo tenha sido

concebido para a solução de conflitos entre particulares.

Nos termos do projeto, o instituto da arbitragem será efetivado exclusivamente por

meio de órgão arbitral institucional, sendo imprescindível o respeito aos seguintes

requisitos para a função de árbitro: ser brasileiro, maior e capaz; deter conhecimento

técnico compatível com a natureza do contrato; não ter relações que caracterizem os

casos de impedimento ou suspeição de Juízes, tal como previsto na legislação

processual pertinente; ser membro de câmara arbitral que se encontre inscrita no

Cadastro Geral de Fornecedores de Serviços do Estado.

No tocante à câmara arbitral competente para a composição dos litígios, o projeto

estabelece preferência para a que tiver sede no Estado, observadas as seguintes

condições: estar constituída sob a forma de associação sem finalidade econômica;

estar em funcionamento normal como instituição arbitral; ter como fundadora ou

mantenedora entidade que exerça atividade de interesse coletivo; e ter reconhecida
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idoneidade, competência e experiência na administração de processos arbitrais.

Acresça-se a isso o fato de que o prazo máximo previsto para a edição da sentença

arbitral é de 180 dias a partir da data de instituição da arbitragem, salvo disposição

expressa em sentido contrário. Ademais, a proposição determina que o procedimento

arbitral que vise à solução de conflito relativo a contrato, acordo ou convênio

celebrado pelo poder público fica condicionado à existência de cláusula

compromissória ou à formulação de compromisso arbitral. Esse procedimento se

instaura por meio de provocação de qualquer das partes contratantes.

Embora tal fato já tenha sido destacado na Comissão de Constituição e Justiça, não

é demais ressaltar que a administração pública brasileira passa por um conjunto de

transformações, especialmente a partir da promulgação da Emenda à Constituição nº

19, de 1998, que introduziu explicitamente o princípio da eficiência no “caput” do art.

37 da Lei Maior e previu o instituto do contrato de gestão como instrumento para a

ampliação da autonomia gerencial de órgãos e entidades da administração para o

alcance de resultados. Assim, a clássica administração burocrática ou formalista, que

valoriza os meios, cede lugar, nos casos em que é possível, à chamada

“administração gerencial”, que privilegia as metas ou resultados. Nesse contexto de

mudanças, vários institutos surgiram no direito brasileiro, todos voltados para uma

nova concepção do agir estatal que enalteça a pretendida eficiência com resultados

positivos na vida do cidadão.

Desse modo, as tradicionais fórmulas impositivas e unilaterais de atuação do poder

público, a exemplo do ato administrativo típico, vêm cedendo espaço às vias

alternativas de atuação que realçam a consensualidade, a par de uma interação mais

acentuada com o setor privado e a sociedade civil, nas suas mais variadas formas. A

título de ilustração, mencionem-se os contratos de gestão, as parcerias público-

privadas, a administração participativa (audiências e consultas públicas), as entidades

de colaboração administrativa (oscips e organizações sociais), os consórcios públicos

sob nova regência e, especialmente, o instituto da arbitragem, que nos interessa

diretamente no caso em tela.

O regime jurídico-administrativo, que baliza as ações do poder público, é norteado

por um complexo de princípios que vinculam as decisões administrativas, mormente
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os enumerados no “caput” do art. 37 da Carta Magna e reproduzidos no “caput” do

art. 13 da Carta mineira. Tal regime assegura à administração um conjunto de

poderes especiais para melhor defender os interesses da coletividade. A rigor, trata-

se de um sistema normativo caracterizado por prerrogativas e sujeições. Isso porque,

apesar de a ordem jurídica assegurar ao poder público vários privilégios a bem do

interesse público, tais poderes só podem ser exercidos para alcançar o fim público

que lhe é inerente, não podendo o administrador valer-se de tais prerrogativas para

atingir interesses privados ou sacrificar interesses individuais.

A indisponibilidade dos interesses públicos, que é um dos princípios informadores

do direito administrativo, significa que o agente do poder não pode dispor livremente

desses interesses que pertencem à sociedade, razão pela qual não são passíveis de

negociação. Há situações em que o interesse em jogo não comporta acordos ou

delegações a particulares, tal como o poder de polícia do Estado. Este, em princípio,

só deve ser efetivado pelas pessoas de direito público, sob o regime jurídico-

administrativo, situação em que não se aplica as regras do direito privado nem se

admite a delegação de competências a instituições particulares. Aqui, existe uma

submissão plena ao regime de direito público, por se tratar de indisponibilidade

absoluta. Em outras situações, essa indisponibilidade é relativa, pois recai sobre

interesses públicos derivados. Nesse particular, ensina Diogo de Figueiredo Moreira

Neto:

“Em outros termos e mais sinteticamente: está-se diante de duas categorias de

interesses públicos, os primários e os secundários (ou derivados), sendo que os

primeiros são indisponíveis e o regime público é indispensável, ao passo que os

segundos têm natureza instrumental, existindo para que os primeiros sejam

satisfeitos, e resolvem-se em relações patrimoniais e, por isso, tornaram-se

disponíveis na forma da lei, não importando sob que regime” (Mutações do direito

administrativo, 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 226).

O que se pretende demonstrar é que a ideia básica da indisponibilidade, por si só,

não impede a utilização do juízo arbitral nos acordos celebrados pelo Estado e suas

entidades descentralizadas. Os interesses de feição instrumental, rotulados de

interesses públicos patrimoniais, preordenados à satisfação dos interesses públicos
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primários, podem ser objeto de arbitragem na forma da lei. O que não se admite é a

utilização do juízo arbitral nas contratações estatais à margem da lei, uma vez que,

em linhas gerais, todas as decisões e comportamentos da administração devem ter

fundamento no sistema normativo. Nesse ponto, é precisa a lição do saudoso jurista

Seabra Fagundes, segundo o qual “administrar é aplicar a lei de ofício”.

Por outro lado, existe forte tendência das entidades públicas de utilizar os institutos

do direito privado, sem, todavia, desconfigurar o regime publicístico. O simples fato de

determinado instituto ser típico da esfera privada ou de ampla utilização por

organizações particulares não afasta a possibilidade de sua aplicação pelos órgãos

estatais. Aliás, muitos institutos típicos do direito privado são diuturnamente

empregados pela administração, como ocorre com os contratos de compra e venda,

de doação e de locação, todos previstos na Lei Federal nº 8.666, de 1993, que

estabelece normas gerais de contratação e licitação. Outros foram adaptados às

necessidades do poder público, a exemplo das fundações públicas, cuja origem

remonta ao direito civil. Entretanto, independentemente da natureza das relações

jurídicas travadas pelo Estado, este estará sempre sujeito à observância dos

princípios norteadores das ações administrativas, especialmente a legalidade e a

finalidade pública. Isso porque a administração não faz o que quer, mas o que é

estabelecido pelo sistema normativo, a começar pela Constituição. Portanto, a

arbitragem, que já tem disciplina normativa no âmbito federal para a solução de

conflitos entre particulares, pode ser aplicada nas negociações promovidas pelo

Estado de forma exitosa, desde que o legislador o autorize, como é o caso do projeto

em comento.

Ora, é sabido que a morosidade é um dos problemas mais graves do Judiciário

brasileiro, resultante do elevado número de processos que tramitam nas instâncias

judiciais e do número insuficiente de magistrados. Essa demora considerável para

solucionar os litígios deixa o jurisdicionado em uma situação desconfortável, fato que

pode inibi-lo de ingressar em juízo para a defesa de seus legítimos interesses. Tal

morosidade abarca também o Estado e as entidades da administração indireta, os

quais podem figurar seja na qualidade de sujeito ativo, seja na condição de sujeito

passivo das demandas judiciais. É exatamente nesse estado de coisas que a
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arbitragem surge como uma alternativa recomendável para dirimir as controvérsias

que envolvem o poder público. Trata-se, pois, de uma opção mais eficiente para

resolver os conflitos no âmbito da administração, e não de uma imposição normativa,

uma vez que nenhuma lesão a direito escapa da apreciação do Poder Judiciário, por

força da Constituição da República. Ademais, o juízo arbitral só poderá ocorrer

quando se tratar de direito patrimonial disponível, o que exclui desse julgamento uma

pluralidade de matérias que envolvem direitos indisponíveis. A propósito desse

preceito constitucional, é preciso deixar claro que o projeto apenas habilita a

administração pública a valer-se da arbitragem, desde que haja previsão expressa no

contrato, a exemplo do que ocorre com outros diplomas legislativos no âmbito federal,

conforme destacado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

Ao ensejo, é importante louvar o pioneirismo do Estado do Rio de Janeiro ao dispor

sobre o regime de concessões de serviços públicos e de obras públicas, por meio da

Lei nº 1.481, de 1989, cujo art. 5º, § 2º, contém previsão expressa de juízo arbitral

para a resolução de litígios. Ao comentar essa inovação normativa, o citado mestre

Moreira Neto esclarece que “esse diploma desbravador já continha previsão expressa

de juízo arbitral e permanece em vigor em tudo o que não colida com a Lei Federal

superveniente, pelo que se conclui que a arbitragem é legalmente reconhecida como

instrumento de solução consensual de controvérsias naquele Estado” (op.cit. p.234).

Apesar de o juízo arbitral ser um tema polêmico quanto à sua utilização no âmbito

da administração pública, a verdade é que inúmeros diplomas federais já preveem a

sua aplicação nos contratos administrativos, e não faltam vozes de respeitáveis

juristas que recomendam sua aplicação como forma alternativa de agilizar o

julgamento de conflitos. Sob essa ótica, não há como negar a conveniência e

oportunidade do projeto, que, além de aliviar as instâncias jurisdicionais, está em

sintonia com a eficiência administrativa, que dá ênfase à celeridade nos

procedimentos estatais.

Finalmente, ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça fez algumas

alterações na proposição original por meio das Emendas nºs 1 a 6, muitas das quais

equivocadas e incompatíveis com a celeridade que se pretende atribuir ao juízo

arbitral. Isso porque foi prevista a exigência de processo licitatório para a escolha do
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árbitro, a qualificação de advogado para integrar a câmara arbitral, a supressão da

cláusula cheia e a exigência de experiência mínima de três anos na função de árbitro,

entre outros requisitos que, ao invés de aprimorar o texto do projeto, acabam por

dificultar e comprometer a aplicação da lei. Diante disso, somos levados a opinar

contrariamente às Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 6.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.462/2010 com

a Emenda nº 5 e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 6, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Neider Moreira - Ivair

Nogueira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 9/11/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Doutor Ronaldo

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

Correspondência: Ofícios e telegrama - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.982 a 4.988/2010 - Requerimentos nºs 6.760 a

6.769/2010 - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr. - Proposições Não

Recebidas: Requerimento do Deputado Ademir Lucas - Oradores Inscritos: Discursos

dos Deputados Ademir Lucas, Carlin Moura, Antônio Júlio, Getúlio Neiva e Domingos

Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da

Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Alencar da

Silveira Jr.; deferimento - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento;

discurso do Deputado Getúlio Neiva - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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 - Carlin Moura - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro

Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

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

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

OFÍCIOS

Do Sr. Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.626/2010, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de Justiça,

manifestando seu interesse em participar da audiência pública para discutir a

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 -

, em atenção a convite formulado por esta Casa, e solicitando mais informações a

respeito do evento.

Do Sr. Kildare Carvalho, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,

agradecendo a cessão da aeronave desta Casa para a realização de auditoria nas

urnas eletrônicas de seções regionais do Estado.

Da Sra. Márcia Milanez, 3ª-Vice-Presidente e Superintendente de Gestão da

Inovação do Tribunal de Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento nº

6.543/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Juiz Auxiliar da Corregedoria

Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 6.311/2010, das Comissões de Direitos Humanos e de
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Segurança Pública.

Da Sra. Aidê Cançado Almeida, Diretora do Departamento de Proteção Social

Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social, prestando informações relativas

ao Requerimento nº 4.295/2009, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social da Secretaria Nacional de Assistência Social (substituto),

comunicando a transferência de recursos dessa Secretaria destinados à manutenção

dos Serviços de Ação Continuada, conforme discrimina. ( - 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. Mauro Roberto Pacheco Lima, Diretor de Administração Interino da Infraero,

comunicando a assinatura de termo de convênio firmado entre esse órgão e a

Secretaria de Desenvolvimento Econômico. (- 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. Cássio Azevedo Fontenelle, Presidente da Comissão de Votação Paralela do

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, agradecendo a esta Casa a importante

contribuição nos trabalhos da referida Comissão, que incluiu a cessão da aeronave

utilizada no recolhimento das urnas eletrônicas sorteadas para auditoria prevista em

lei.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Subsecretaria

de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia,

encaminhando cópia de termo aditivo de convênio firmado entre esse órgão e a

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. (- 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. Yuri Rafael de Oliveira Trovão, Chefe do Núcleo Jurídico da

Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do

Norte de Minas, prestando informações relativas ao Requerimento nº 5.094/2009, da

Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Darlene Silva Triginelli, Presidente do Sindicato dos Notários e
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Registradores de Minas Gerais, comunicando a eleição e a posse da direção dessa

entidade.

TELEGRAMA

Da Sra. Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Presidente da Associação dos

Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - Affemg -, manifestando sua

preocupação relativamente ao pedido de delegação feito a esta Casa pelo

Governador do Estado por meio da Mensagem nº 552/2010. (- Anexe-se à

Mensagem nº 552/2010.)

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 4.982/2010

Declara de utilidade pública o Clube do Cavalo de Córrego Danta, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube do Cavalo de Córrego Danta,

com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2010.

Antônio Júlio

Justificação: O Clube do Cavalo de Córrego Danta, entidade civil de direito privado,

sem fins lucrativos, com sede nesse Município e foro na Comarca de Luz, visa

promover o desenvolvimento da atividade agropecuária, com especial observância às

técnicas de produção e manejo e à qualidade dos produtos comercializados.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular

funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas disposições estatutárias e sociais

no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Por sua importância e por atender aos requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, que

dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública, contamos com o apoio dos



____________________________________________________________________________
126

pares à aprovação deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.983/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Rodrigo Silva, com

sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores de

Rodrigo Silva, com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2010.

Célio Moreira

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

Associação dos Moradores de Rodrigo Silva, entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidade promover atividades sociais, culturais, desportivas e de lazer, melhorando a

qualidade de vida e a convivência entre os moradores da sua área de abrangência.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à religião,

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

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

eficiência.

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

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

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

legais.

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.984/2010

Declara de utilidade pública o Instituto de Motivação do Jovem ao
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Empreendedorismo, Solidariedade e Educação - Imjese -, com sede no Município de

Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Motivação do Jovem ao

Empreendedorismo, Solidariedade e Educação - Imjese -, com sede no Município de

Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2010.

Gil Pereira

Justificação: O Instituto de Motivação do Jovem ao Empreendedorismo,

Solidariedade e Educação - Imjese -, é uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem por finalidade realizar estudos, pesquisas, palestras, seminários

na defesa dos direitos dos jovens de Montes Claros, democratizando o acesso a

informações e atividades para desenvolvimento e consolidação do exercício

democrático na gestão de políticas públicas.

Pauta-se pela necessidade imposta por uma sociedade competitiva, de maior

qualificação e conhecimento para a ascensão social. Tal conhecimento torna-se

instrumento de desenvolvimento pessoal na medida em que visa combater todas as

formas de preconceito e discriminação, valorizando os seres humanos em sua

singularidade e na luta por sua dignidade.

O reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pelo referido Instituto e

a certeza de que ele terá um alcance social ainda maior após ser denominado como

sendo de utilidade pública são as razões que justificam a apresentação 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 4.985/2010

Declara de utilidade pública o Programa de Solidariedade em Ação - Prosa -, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Programa de Solidariedade em Ação -

Prosa -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2010.

Walter Tosta

Justificação: O Programa de Solidariedade em Ação - Prosa -, com sede no

Município de Contagem, fundado em 7/5/2001, é uma sociedade civil, sem fins

econômicos, que tem como objetivo promover a inclusão social e a participação em

programas sociais nos níveis federal, estadual e municipal através de convênios,

além de desenvolver atividades educativas e programas sociais para seus associados

nas áreas de educação, lazer, cultura e esportes. A entidade também promove a

cidadania e o bem-estar do idoso, da criança, do adolescente e da pessoa portadora

de deficiência através do desenvolvimento de seus programas sociais e da defesa de

seus direitos.

O trabalho do Prosa é extremamente meritório, e a entidade, portanto, é

merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições para

desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.986/2010

Declara de utilidade pública o Clube de Ciência Onze de Agosto - CCOA -, com

sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Ciência Onze de Agosto -

CCOA -, com sede no Município de Muzambinho.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2010.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Fundado em 11/10/95, o Clube de Ciências Onze de Agosto - CCOA -
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atua gratuitamente como instituição educacional, promovendo educação

complementar através de atividades lúdicas, artísticas, esportivas, culturais e

científicas.

Em sintonia com pesquisas realizadas na área da educação, o CCOA objetiva

despertar nos jovens o interesse pelo conhecimento, buscar a interação com a

comunidade e, numa parceria com organização ambientalista, o Instituto Sul Mineiro

de Estudo e Conservação da Natureza, promover atividades de ecoturismo,

monitoramento de matas, preservação de biomas, entre outras.

Por utilizar mecanismos educativos para proporcionar aos jovens envolvidos o

exercício da plena cidadania, é a entidade merecedora de que se reconheça a

utilidade pública do trabalho que desenvolve em Muzambinho e região.

- 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 4.987/2010

Declara de utilidade pública a Associação União dos Bairros Barroca, Prado,

Calafate e Gutierrez - S.O.S. Bairros -, 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 União dos Bairros

Barroca, Prado, Calafate e Gutierrez - S.O.S. Bairros -, com sede no Município de

Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2010.

Délio Malheiros

Justificação: A Associação União dos Bairros Barroca, Prado, Calafate e Gutierrez

foi criada no ano de 2007 por um grupo de pessoas interessadas no bem-estar dos

moradores dos citados bairros.

A Associação tem por finalidade defender os direitos sociais, diligenciar na busca

de recursos para a comunidade representada e combater ações ilegais e nocivas que

lesem direitos dos moradores, entre outras. É uma associação civil, filantrópica, sem

fins lucrativos, que não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício de suas
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funções e não distribui lucros, vantagens ou bonificações a eles nem a seus

associados e mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas

apuradas ao atendimento gratuito de suas finalidades estatutárias. Além disso,

preenche todas as exigências da Lei nº 12.972, de 1998, para a declaração de

utilidade pública, entre as quais podemos destacar o regular funcionamento há mais

de um ano e diretoria composta por pessoas de reconhecida moral e não

remuneradas por seu múnus, bem como comprovada aquisição de personalidade

jurídica.

Assim, considerando que a Associação desenvolve uma gestão administrativa e

patrimonial em prol do interesse público e não encontra óbice legal à declaração de

sua utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.988/2010

Dá a denominação de Aécio Ferreira da Cunha ao restaurante universitário da

Unimontes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Aécio Ferreira da Cunha o restaurante universitário da

Unimontes.

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

Sala das Reuniões, 9 de novembro de 2010.

Arlen Santiago

Justificação: Visa este projeto de lei dar denominação ao Restaurante Universitário

da Unimontes prestando justa homenagem ao ex-Deputado Aécio Ferreira da Cunha,

que tinha um carinho muito especial pelo Norte de Minas.

Sua trajetória política, em mandatos eletivos, começou em 1954, quando se elegeu

Deputado Estadual pela região do Vale do Mucuri e Médio Jequitinhonha, apesar de

conhecer muito pouco a região e só ter retornado a viver em Minas Gerais três anos

antes. Em 1958, reelegeu-se para novo mandato de Deputado Estadual.
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Após seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Aécio Ferreira da Cunha se elegeu, em 1962, para o primeiro de seus seis mandatos

consecutivos como Deputado Federal. Estudioso dos problemas econômicos e

sociais, teve atuação relevante na Câmara dos Deputados, tendo participado como

membro efetivo das Comissões de Defesa do Consumidor, Educação e Cultura,

Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e Minas e Energia. Foi, por

duas vezes, relator da Comissão de Orçamento da Câmara.

Em 1988, foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União pelo Presidente

José Sarney, mas, por razões pessoais, declinou do cargo, numa atitude

surpreendente, pela importância da função, mas muito elogiada pela dignidade moral

do gesto.

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e, com certeza,

encontrará eco em toda população, tendo em vista as notórias qualidades e os

importantes serviços prestados por Aécio Ferreira da Cunha à comunidade, que

sempre o respeitou. Espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.760/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à construção de um

abrigo para os familiares de presos que estão cumprindo pena no presídio do

Município de Piumhi, conforme proposta do Vereador desse Município Elias Carlos de

Oliveira. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.761/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Carmo do Rio Claro pelos 133 anos de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.762/2010, da Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do

Mercosul, em que solicita seja encaminhado à Central Exportaminas pedido de

providências para a promoção de evento com vistas à divulgação da cachaça mineira
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nos países integrantes do Mercosul. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.763/2010, da Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do

Mercosul, em que solicita seja encaminhado à Agência Nacional de Vigilância

Sanitária pedido de providências para o aperfeiçoamento da Resolução da Diretoria

Colegiada n° 20/2007, de forma a diferenciar o trat amento concedido aos alimentos

em geral do concedido às bebidas, no que se refere ao uso de cobre em processos

produtivos.

Nº 6.764/2010, da Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do

Mercosul, em que solicita seja encaminhado à Vigilância Sanitária Estadual pedido de

providências para suspender a restrição ao uso de utensílios de cobre no processo

produtivo da cachaça até que a Anvisa esclareça os pontos controversos da

Resolução da Diretoria Colegiada n° 20/2007. (- Dis tribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 6.765/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Corregedor-Geral de Justiça

cópia das notas taquigráficas da 25ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de

providências para avaliar a possibilidade de exclusão do nome de Celso Lopes de

Andrade como indiciado no Processo nº 0035556-94.2010.8.13.0351 e de sua

inclusão como testemunha, tendo em vista o suposto erro no indiciamento.

Nº 6.766/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social cópia das notas taquigráficas da 25ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para apurar as

denúncias apresentadas por Celso Lopes de Andrade contra a Delegada e o Escrivão

da Delegacia de Trânsito de Janaúba.

Nº 6.767/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil cópia das notas taquigráficas da 25ª

Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências para apurar as

denúncias apresentadas por Celso Lopes de Andrade contra a Delegada e o Escrivão

da Delegacia de Trânsito de Janaúba.

Nº 6.768/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça cópia das notas

taquigráficas da 25ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências
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para apurar o procedimento do Juiz responsável pelo Processo nº 0035556-

94.2010.8.13.0351, em face das denúncias apresentadas por Celso Lopes de

Andrade.

Nº 6.769/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita sejam

encaminhados ao Corregedor-Geral do Ministério Público cópia das notas

taquigráficas da 25ª Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para realizar correição em face de denúncias apresentadas por Celso Lopes de

Andrade contra a Promotora de Justiça do Município de Janaúba, a qual teria se

negado a ouvi-lo sobre irregularidades constantes no Processo nº 0035556-

94.2010.8.13.0351.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ademir Lucas em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso ao Sr. Robson Braga de Andrade por sua posse no cargo de Presidente da

Confederação Nacional da Indústria - CNI.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

compareço hoje a esta tribuna para prestar esclarecimentos sobre uma matéria

veiculada neste final de semana, segundo a qual a Justiça Federal teria mandado

bloquear os meus bens por causa de um convênio existente entre a Prefeitura de

Contagem - na época em que eu era Prefeito - e o Ministério de Desenvolvimento

Social e Combate à Fome, mais especificamente o Programa de Erradicação do

Trabalho Infantil - Peti.

Tanto quanto a qualquer leitor, a notícia causou-me grande estranheza. Em minha

gestão à frente da Prefeitura de Contagem, jamais foram praticadas irregularidades

na execução desse programa nem de quaisquer outros programas.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, toda a lisura e a adequada execução do Peti,
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quando estive à frente da Prefeitura de Contagem - tenho tranquilidade em afirmar

isso -, estão comprovadas nos documentos contábeis que hoje estão sob a guarda do

Município de Contagem e que são de consulta pública. Mais ainda, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, as certidões emitidas pela Coordenação-Geral de Prestação de

Contas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, presidido pelo

Ministro Patrus Ananias, do PT, pelo Fundo Nacional de Assistência Social e também

pelo setor de prestação de contas da Superintendência de Finanças da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social e Esportes de Minas Gerais, responsáveis pela

fiscalização do Peti, atestam que o convênio foi corretamente executado e aprovado

integralmente nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, ou seja, durante todo o meu

mandato como Prefeito de Contagem, todos os convênios foram aprovados pelo

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, como também pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Exibo aqui esses documentos para quem quiser conferi-los. Tenho em mãos uma

certidão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministro

Patrus Ananias, de 16/9/2010, que fala da aprovação dos convênios relativos aos

Petis, com as datas dos exercícios, aprovados pelo Ministério do Desenvolvimento

Social em 2001, 2002, 2003 e 2004, que era quem repassava os recursos e

fiscalizava os programas. Está aqui o documento da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - que aprova essas mesmas contas.

Está claro que há setores com o interesse de divulgar matérias com resultados

provisórios como se definitivos fossem, com o único objetivo de macular a minha

imagem pública. Mas, como quem não deve não teme, estou aqui prestando

esclarecimentos aos meus pares, aos meus familiares e amigos e à população de

Contagem, que merecem conhecer a verdade, porque são testemunhas da retidão da

minha vida pública durante oito mandatos eletivos, mais de 32 anos de vida pública.

Respeito quem possui fazenda, indústria ou comércio, mas não tenho nada disso,

nunca viajei para o exterior, nunca saí do Brasil. Afirmo, mais uma vez, a todos a

quem devo a minha vida pública, a quem devo os oito mandatos que me foram

conferidos e que exerci com dedicação, honestidade e lisura, que estou tranquilo e

crente na Justiça. Nada devo, e isso ficará provado, mesmo que alguns não queiram.



____________________________________________________________________________
135

Aflige-me - e considero isso muito ruim - a constatação inerente a um provérbio

chinês que diz que a calúnia é como carvão: quando não queima, suja. De igual

forma, há outro ditado popular que compara a calúnia a um voo de avião, em que um

saco de pena é jogado no ar, e, ao se tentar coletar essas penas, sempre ficará uma

para trás.

O que pode acontecer? Acontecerá que quem leu aquela matéria de domingo talvez

não leia essa mesma matéria, na ocasião do desmentido. Sabemos muito bem que

isso pode ocorrer na vida pública de cada um de nós. Estamos sujeitos a essas

incompreensões e muitas vezes a essas manobras, presentes em vários segmentos,

quando se quer alcançar determinado objetivo, principalmente contra adversários. Por

cerca de 30 anos temos prestado serviço à cidade. Como Prefeito, por duas vezes;

ao Estado de Minas, como Deputado Estadual, por quatro mandatos; duas vezes fui

Secretário de Estado; e servi ao País, exercendo dois mandatos de Deputado

Federal.

Mais uma vez, afirmo a todos a quem devo a minha vida pública - os mandatos que

me foram conferidos, que exerci com dedicação e lisura - que estou tranquilo e crente

na Justiça. Tenho ciência dos meus atos e garanto que nunca faltei com a verdade.

Tenho confiança na imparcialidade da Justiça em Minas, que não se deixará levar por

interesses mesquinhos. Tenho a certeza de que a Justiça reformará o despacho

preliminar emitido, quando tiver conhecimento desses documentos que agora estão

sendo reunidos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, até este momento, sequer fui citado, mas já fui

mencionado pelos jornais como se condenado fosse. Eu tenho documento do

Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, que não é do meu partido,

ao contrário, são nossos adversários. Ora, somos adversários, e os documentos

estão aqui, para quem quiser ver, os quatros anos deste convênio foram aprovados,

bem como por entidade de repasse no Estado à Secretaria de Estado da Defesa

Social.

Sr. Presidente, repito que tenho confiança na imparcialidade da Justiça em Minas,

que não se deixará levar por esses interesses subalternos e mesquinhos, próprios de

alguns setores políticos. Há setores que se beneficiam dessa política rasteira. Eu
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tenho a certeza de que a verdade será restabelecida. Tenho a certeza de que a

Justiça reformará esse despacho preliminar, restabelecendo a verdade, ao analisar

os documentos oficiais que agora estou anexando aos autos.

Sr. Presidente, repito, mais uma vez, que estou tranquilo e espero o julgamento

final da Justiça. Eu só gostaria que, nessa época, o desmentido dessa matéria que

saiu na pág. 9 do jornal - na terceira página, na página política - não saia na parte das

“Cartas da Redação”. Isso é que é injusto e ilícito. Ao denunciar, fazem-no na página

política, mas ao responder o fazem nas “Cartas da Redação”. Espero que haja o

mesmo critério de justiça. Aquilo que foi denunciado, como se verdade fosse, após o

julgamento, que a verdade seja restabelecida no mesmo lugar, na página política, e

seja evidenciada a nossa absolvição.

Para mim isso faz pouca diferença, mas para os meus amigos, para os meus

familiares, para os meus pares e aqueles que conviveram e convivem comigo, ao

longo de 8 mandatos, por 32 anos, isso vale muito, Sr. Presidente. Eu continuo

dormindo tranquilamente, colocando a cabeça no travesseiro e dormindo todas as

noites. Essas perseguições não me atingem, porque eu sei que não têm nenhuma

procedência. Mas elas atingem os meus familiares, os meus amigos, os meus pares,

que convivem comigo e sabem a pessoa de bem que eu sou.

Não acumulei fortuna na minha vida pública, apesar de ter exercido tantos

mandatos e ocupado cargos importantes. Encerro dizendo que admiro quem tem

bens materiais. Eu não tenho fazenda, indústria nem comércio. Eu nunca viajei para

fora do Brasil. Como é possível uma coisa dessas?

Então, Sr. Presidente, fiz esse pronunciamento com a demonstração cabal dos

documentos. Aqueles que me caluniam se envergonharão por terem pretendido

agradar de forma precipitada os que sustentam seus salários, seus veículos de

comunicação, amigos desta época, mas que amanhã poderão estar do outro lado.

Sabemos que isso pode acontecer. Espero, tranquilamente, a manifestação da

Justiça, porque ela virá mais dia menos dia, e quero estar vivo, quando isso

acontecer. Aqueles que hoje são usados e se beneficiam dos que ocupam o poder

para macular a imagem dos outros o fazem com interesses pequenos. A política não

vale a pena para isto: usar o poder para manobras pequenas, com a intenção de
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agredir as pessoas. O que isso vale? A política deve ser usada para melhorar a vida

das pessoas, para fazer o bem, não para perseguir adversários. Eles fazem isso

porque estão no poder, se estivessem do lado de fora não o fariam. Esperamos

brevemente ter a oportunidade de restabelecer a verdade dos fatos nesse processo e

em tantos outros. Aqueles que querem me agredir, sobretudo agora que estou

ficando sem mandato, amargarão a obrigatoriedade de restabelecer a verdade.

Para encerrar, quero dizer que não venho falar sobre o restabelecimento da

verdade em outras páginas. Da mesma forma que me acusam, me denunciam na

terceira e nobre página, tenham a hombridade de responder a minha absolvição no

mesmo lugar. Não o façam nas “cartas da redação”, porque isso é uma covardia com

um homem público, sobretudo quando se recebe dinheiro para agredir adversários,

bloquear e blindar aqueles que estão pagando.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte)* - Gostaria de me solidarizar com V. Exa.

Acompanhei a matéria, conheço sua administração e sua lisura. Nesse episódio,

haveria necessidade de uma retratação. Da mesma forma, sou contrário a qualquer

conselho que venha controlar a mídia. Há necessidade de a mídia se repensar. Como

as agências de propaganda, que usam um critério, a própria mídia precisa se

organizar, de tal sorte que não permita aleivosias tão fortes, tão grandes contra os

Prefeitos, especialmente contra aqueles que já deixaram o cargo. Solidarizo-me com

V. Exa. e digo que a Associação de Defesa dos Prefeitos e Vice-Prefeitos de Minas

Gerais está à disposição de V. Exa. para tomarmos as medidas cabíveis.

O Deputado Ademir Lucas* - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva, pela manifestação.

Estou dando aqui uma satisfação aos meus pares, amigos e familiares, mas minha

defesa se fará em um local adequado.

Com relação à “lei da mordaça”, sou contra e votarei contra ela. Prefiro a imprensa

livre, falando o que quer, mas democrática, a uma imprensa calada na ditadura.

Quero respeito. Na hora em que for absolvido, que isso seja feito na terceira página,

de política, da mesma forma que o fizeram, ao me denunciar. Espero que não se

escondam nas “cartas da redação” e assim nos deixem expostos à execração

pública. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, imprensa e telespectadores da TV Assembleia, o Exmo. Sr.

Governador do Estado, na quinta-feira passada, enviou a esta Casa mensagem em

que solicitava a autorização da Assembleia Legislativa para proceder à chamada

reforma administrativa por meio de leis delegadas. Quanto ao procedimento das leis

delegadas, cuja tramitação se iniciará esta semana nesta Casa, queria, nesta

oportunidade, expressar o nosso ponto de vista e a nossa preocupação em relação a

elas, justamente num momento em que muito se fala sobre a importância da

democracia e da liberdade. O Governador do Estado, na contramão da história,

propõe leis delegadas. Se a autorização for concedida, durante o prazo estabelecido,

a Assembleia Legislativa abrirá mão das suas prerrogativas. O argumento que o

Governador utiliza é que, por meio das leis delegadas, haverá uma agilidade maior

para fazer a reforma administrativa do Estado. Queria apresentar a nossa

preocupação e objeção a essa proposta do Governador. Na verdade, o nosso

posicionamento contrário a essa atitude do Governador é, primeiramente, pelo

aspecto formal e, posteriormente, pelo conteúdo em si da proposta.

A Constituição do nosso Estado, no art. 72, prevê a possibilidade de uso de lei

delegada - desde que não viole matérias privativas da Assembleia Legislativa - em

casos excepcionais e emergenciais. A atitude do Governador do Estado causa-nos

preocupação. Por quê? Primeiramente porque é um governo de continuidade, já que

o Governador foi reeleito. Na realidade, ele já está no governo - e já estava antes da

eleição -, ou seja, está há oito meses à frente do governo do Estado. Durante o

período eleitoral, divulgou que sempre foi o homem técnico do governo, que foi quem

elaborou a estrutura do governo. Então, não faz sentido, neste primeiro momento, o

Governador querer formalmente fazer uma reforma administrativa com urgência,

solicitando autorização para leis delegadas. O Governador está aí há oito meses e

conhece profundamente a máquina administrativa. Portanto, não há razão para retirar

a prerrogativa da Assembleia Legislativa de promover a fiscalização, o debate, o

acompanhamento e o aprimoramento dessa reforma administrativa. Repito: não faz

sentido nós, parlamentares, legitimamente eleitos pelo povo, abrirmos mão da
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prerrogativa de fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo nesta Casa.

Então, o Governador, que está aí há oito meses, que conhece profundamente a

máquina administrativa e tem a maioria nesta Casa, vai querer fechar a Assembleia

Legislativa por 30 dias, ou seja, vai retirar a prerrogativa dos parlamentares diante da

reforma administrativa? Nós, Deputados e Deputadas, abriremos mão dessa

prerrogativa? Por qual razão isso será feito? Qual é a urgência e a emergência para

isso?

Quanto ao mérito, o Governador disse várias vezes que é uma mera reforma

administrativa, um mero arranjo da máquina administrativa, enfim, disse que isso não

implicaria políticas públicas relativas ao funcionalismo e modificações mais

substanciais na administração pública. Ora, já estamos vacinados contra essa

história, pois as duas últimas experiências de leis delegadas nesta Casa foram

altamente perigosas, mudaram o conteúdo fundamental da delegação.

Para se ter uma ideia, o governo Aécio Neves junto com Augusto Anastasia bateu

recordes na quantidade de leis delegadas no Estado, com 130 no total. Em 2003,

foram 63, e em 2007, 67 leis delegadas. Isso supera em muito os governos de Itamar

Franco, que lançou mão de 8 leis delegadas; de Eduardo Azeredo, com 3; de Newton

Cardoso, com apenas 1; e de Hélio Garcia, com 36. Mesmo assim, isso ocorreu em

um momento em que se discutia a reestruturação do Estado. Agora, querem lançar

mão dessas leis delegadas novamente.

As últimas duas delegações não mudaram simplesmente a estrutura administrativa,

mas mudaram profundamente a concepção de gestão do Estado. Foi através das leis

delegadas de Aécio e Anastasia que se implementou no Estado o propalado choque

de gestão, fruto, de forma muito especial, dessa usurpação do Poder Legislativo da

Assembleia. Por meio do choque de gestão, houve mudança significativa na vida e na

forma de remuneração dos servidores públicos, com prejuízo. Promoveu-se uma

redução dos gastos sociais no Estado nas áreas de saúde, educação e segurança

pública, que, em 2002, correspondiam a 60,43% da receita corrente líquida do

Estado, passando para 45,99% em 2008. Por meio do choque de gestão

implementado pela via das leis delegadas, assistimos a uma redução da folha de

pagamento total consolidada do Estado, ou seja, reduzimos o gasto com pessoal, que
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correspondia a 71,57% em 2002, para 55,44% em 2009. Essa redução ocorreu

principalmente na folha de pagamento dos servidores do Executivo, que

representavam 55,87% da receita corrente líquida do Estado, passando para 46,16%

em 2009. Foi por meio das leis delegadas e do choque de gestão que se

implementou o maior arrocho salarial dos servidores públicos da história do Estado.

Por meio da reforma administrativa implementada pelas leis delegadas nos dois

primeiros governos Aécio e Anastasia, implementou-se o fim ou a redução dos

adicionais por tempo de serviço, os quinquênios e trintênios; implementou-se a

extinção do apostilamento, transformado em verba pessoal; promoveu-se o

congelamento do salário do funcionalismo público no período de 2003 a 2006; fez-se

um controle exacerbado do servidor por meio da avaliação de desempenho com

critérios subjetivos; acabou-se com a estabilidade do servidor público e fez-se a

política de quebra de paridade entre ativos e aposentados. Portanto, usam a lei

delegada com o argumento de que se trata de uma mera mudança administrativa e

de que não se mexerá em conteúdos e políticas remuneratórias, mas está embutida

uma política de retirada de direitos dos servidores públicos. Por meio de leis

delegadas, fez-se o confisco das promoções e progressões; criou-se a figura do

subteto, evitando-se um aumento real para os servidores de carreira; extinguiram-se

as férias-prêmio ou retiveram-se, de diversos servidores públicos, verbas relativas a

esse direito; e se promoveu a terceirização ou, em alguns casos, até a privatização

de serviços públicos. Ou seja, a lei delegada não se refere apenas à forma, mas ao

conteúdo, e, quando se retira o debate desta Casa, aumenta-se a dificuldade de

acompanhamento público por parte da sociedade civil e dos próprios servidores

públicos, por meio de seus sindicatos.

Também foi por meio de lei delegada que o Estado implementou, com o choque de

gestão, uma política de aumento de arrecadação, sobrecarregando especialmente os

setores sociais. Nesse período em que se usaram as leis delegadas, sem dúvida o

Estado conseguiu um aumento de sua arrecadação, mas isso aconteceu às custas

das taxas sociais. Foi com essas leis delegadas que o Estado preparou todo o

arcabouço para sua arrecadação. Ou seja, não se trata de uma mera reforma

administrativa: a experiência passada nos faz ver que isso é muito prejudicial.
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É interessante observar que o crescimento do PIB de Minas foi em média de 3% ao

ano entre os anos de 1995 e 2007, com uma taxa acumulada de 42,1% nesse

período. Mas, ao contrário do que andam divulgando, esse crescimento do PIB

mineiro ficou na 21a posição no “ranking” de crescimento do PIB entre os 26 Estados

da Federação e o Distrito Federal. Nesse mesmo período, de 1995 a 2007, o PIB “per

capita” em Minas Gerais teve um aumento de 1,8% ao ano, com uma alta de 24,5%,

fazendo-nos ocupar apenas a 17a posição. Ou seja, o Estado de Minas Gerais, cuja

economia se baseia especialmente na extração mineral e na produção de

“commodities” agrícolas, não teve nesse período o crescimento que foi tão propalado.

Em compensação, houve um aumento na receita corrente líquida do Estado, o que se

deu especialmente em função das taxas sociais aqui praticadas: com a tributação que

se faz, por exemplo, sobre o setor produtivo e a energia elétrica - a conta de luz que

paga a nossa população. Os índices de recolhimento relativos ao ICMS dos setores

produtivos de Minas Gerais demonstram isso, e esse arranjo foi todo feito por lei

delegada. O índice de recolhimento de ICMS é, para a agricultura e pecuária, de

1,33%; para o comércio, de 1,29%; para o comércio atacadista, de 0,90%; para o

comércio varejista, de 1,78%; e, para a extração mineral, de 0,01%. Já para os

setores de comunicação, o índice de ICMS é de 14,31% - é o que pagamos de ICMS

na conta de telefone -; para a energia elétrica, 19,41%. Isso quer dizer que foi por

meio de leis delegadas que desoneramos os grandes produtores e as grandes

indústrias e sobrecarregamos o pequeno produtor, o consumidor final, o trabalhador e

o setor produtivo deste Estado. Assim, quero manifestar a nossa discordância e o

nosso repúdio à prática de usar leis delgadas na pretensão de se fazer a reforma

administrativa. Não caímos mais nessa conversa: sabemos que as reformas

administrativas feitas por leis delegadas têm conteúdo muito mais profundo e

prejudicam o servidor público e, especialmente, o trabalhador contribuinte de Minas

Gerais.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, mais

uma vez estou aqui para mostrar nossa preocupação - para não dizer indignação -
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com esse projeto que o governo insiste em votar, ou seja, a transferência dos seus

créditos tributários para fazer caixa. Há mais de 80 dias tenho denunciado isso.

Quando o projeto chegou aqui, pediram que tramitasse em regime de urgência.

Talvez por sabedoria, o governo não está forçando a sua votação. As pessoas que o

criaram e o enviaram a esta Casa não estão tendo a responsabilidade dos homens

que fazem administração pública. Deputado Carlin Moura, com muita clareza, tenho

dito e repetirei que certas pessoas do governo do Estado perderam o censo do limite

e da responsabilidade. Se olharmos pelo lado do radicalismo, diria que há algumas

pessoas do governo que estão agindo assim como o Bruno, goleiro do Flamengo, ou

seja, cansaram de ter e de criar problemas com as mulheres e acharam que nunca

teriam consequências. Assim como ele, há pessoas do governo que fazem absurdos,

e podemos incluir nisso a lei que iremos votar. Vejo com muita tristeza que a maioria

absoluta dos Deputados não conhece o conteúdo da matéria e não quis ler a respeito,

pois, como é matéria do governo, deve ser votada.

Há uma lógica de Hélio Garcia que diz que base do governo não discute projetos,

mas vota-os. É aí que se encontra a nossa indignação. A Assembleia deveria exercer

importante papel nesse projeto, pois, pelo visto, será aprovado. Espero que o

Ministério Público de Minas Gerais, guardião da legislação do Estado, olhe com

carinho e dê a devida atenção a esse projeto, pois já tem “CPF” e beneficiará um

banco de Minas Gerais, que fará antecipação e criará dificuldades para o governo nos

próximos seis meses. Num primeiro momento, farão caixa, mas, num segundo,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, não.

O governo negociou o dinheiro que entra diariamente no Estado, ou seja, créditos

tributários negociados, com muita tranquilidade, mas acha que há pessoas que não

entendem esse jogo. Quando ele fez a anistia sem legislação específica, mas por

decreto - outro absurdo que aconteceu no Estado - beneficiou determinado grupo,

principalmente da mineração. Ele deu anistia e repassará o crédito negociado a um

banco para fazer a antecipação. O que acontecerá? Todo mês o governo deixará de

receber uma parte desse dinheiro, já que o antecipará. Ele receberá

antecipadamente, mas não sabemos qual será o deságio, os juros ou as condições

dessa dívida. Quando o Estado fez essa negociação na anistia, havia dívidas
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negociadas em dois anos. Será que vale a pena o Estado fazer antecipação de

créditos tributários de dez anos? Qual será o tipo de juros?

Deputado Carlin Moura, radicalizando um pouco, acho que nas dívidas de dez anos

que o governo tem a receber e em que fará antecipação, ao invés de receber, ele

pagará ao banco, pois o banco não trabalhará de graça para Minas Gerais.

A taxa Selic, que orienta questões bancárias, dá 107,25% em 10 anos. O governo

pagará 7,5% para ter essa antecipação? Muita gente pode dizer que a conta não é

essa. A conta é essa, sim, senhor; não é de outra forma. É essa a forma mais

tranquila. Há alguns economistas de plantão que gostam de dizer que certas coisas

que o governo faz nem sempre são exatas. Por exemplo, para eles, somar dois mais

dois já não é mais quatro. Às vezes dá 4,25, às vezes dá 3,89. Depende do interesse,

do momento em que eles querem fazer essa análise e da forma como querem

conduzir essas questões.

Estou muito preocupado com o futuro de Minas Gerais, com o que estão fazendo

com o Estado de Minas Gerais. Amanhã haverá aqui uma manifestação do Sindifisco.

Tenho certeza de que eles têm alguma coisa para nos informar, alguma informação

que talvez não saibamos. Por que o governo não quis discutir esse projeto, Deputado

Carlin Moura? Por que não quis levá-lo para a Comissão de Fiscalização Financeira?

Mesmo que não quisessem fazer essa discussão pública, propus que a fizessem

numa reunião fechada, que poderia ser na Secretaria de Fazenda, apenas para nos

orientar e nos mostrar a lógica desse projeto, porque esse projeto não tem lógica. E

fingimos que não está acontecendo nada. Considero esse projeto tão maléfico para

Minas Gerais como a lei delegada que aqui chegou.

Essa lei delegada é um desrespeito ao povo mineiro, para não dizer a este

Parlamento. Infelizmente, o Parlamento continua de joelhos para este governo. Aqui

não se quer discutir o projeto, não se pode ver qual é a lógica do projeto. Falo com

muita clareza, Sr. Presidente, que esse projeto de antecipação de receita do governo,

com a lógica que ele está querendo - apurar créditos podres do governo -, não é

verdadeiro. O governo fez uma anistia, e o crédito relativo às pessoas que se

habilitaram nessa anistia será transferido para um banco. O banco antecipará ao

governo, e o governo garantirá esses pagamentos. Se o credor do Estado, o
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contribuinte que deve ao Estado, por acaso, não der conta de pagar ao banco, o

governo do Estado paga e o executa. A execução não é feita por parte do banco, mas

por parte do Estado de Minas Gerais.

Estão acontecendo certas coisas. Sei que a nossa manifestação incomoda algumas

pessoas. Já me disseram até que estou indo longe demais, perguntaram-me se não

tenho medo. Medo de quê? Sou sobrevivente da ditadura que se implantou em Minas

Gerais, do Governador Aécio Neves. Ele fez a mordaça da imprensa, a censura, tanto

que, Deputado Getúlio Neiva, esses dias dei uma entrevista bem longa a um jornal

grande de Minas Gerais. Depois cobrei da jornalista por que a entrevista não tinha

sido publicada. Não foi publicada porque não passou na censura. Não falei nada

demais, falei o que estou dizendo aqui, publicamente. Não estou denunciando, estou

afirmando o que eles querem fazer com os créditos tributários do Estado de Minas

Gerais. Eles querem uma antecipação de receita e fazer desmoronar toda a situação

financeira do Estado, Deputado Carlin Moura. O Estado depende daquilo que

financiou, que faz parte da sua conta corrente diária. E essa conta não existirá.

Existirá só num primeiro momento, porque chegará uma bolada de dinheiro, ninguém

sabe quanto. Depois o governo não terá o repasse mensal que faz parte da

composição da dívida de Minas Gerais, em torno de R$240.000.000,00.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Antônio Júlio, V. Exa. é

um brilhante parlamentar da Comissão de Fiscalização Financeira. Às vezes alguns

termos técnicos causam certa confusão. Conversando com V. Exa., entendi a

gravidade desse projeto em regime de urgência - Projeto de Lei nº 4.687, de

antecipação de receita. V. Exa., de forma muito pedagógica, explicou-me. O governo

provavelmente está com aperto de caixa, deve ter dívida para pagar, 13º salário,

problemas de final de período eleitoral, em que geralmente o caixa fica

desequilibrado.

Ele tem dinheiro seguro de tributos para receber. Há o que receber. Só que ele está

querendo receber antecipado, por isso está vendendo os seus créditos, que são

bons, não são podres. São créditos que, com toda certeza, ele receberá na época

oportuna. Mas ele vende esses créditos no mercado antecipadamente. Como vende

antecipado - ele receberá o dinheiro antes -, o faz com um deságio, mais barato.
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Então quem comprar esses créditos ganhará, pois estará comprando mais barato.

Quem comprou tem certeza de que receberá esses créditos, pois são bons. O pior é

que, se eventualmente acontecer um acidente de percurso, algo de força maior, e o

comprador do crédito não conseguir recebê-lo, o poder público dá inteira garantia do

recebimento. Então, se o banco que comprou, eventualmente, não conseguir receber

do credor, o Estado paga integralmente essa dívida. Isso é um negócio mais do que

da China. Um crédito bom é vendido, o governo recebe antes e dá as garantias.

É isso mesmo que o governo está tendo a coragem de propor para votarmos nesta

Casa, Deputado Antônio Júlio?

* - Sem revisão do orador.

O Deputado Antônio Júlio - É isso. Aliás, é pior que isso, Deputado Carlin. Ele está

antecipando uma receita que não existe. O governo, por meio do IGD - lá existe uma

consultoria que paga os salários dos Secretários e dos que ganham pouco no Estado

-, criou um mecanismo para saber onde pode-se obter receita. Quando o governo

começou a fazer levantamento das cisternas do Jequitinhonha, de Mutum, de Onça

de Pitangui e de Divinópolis, terra de Domingos Sávio, fiquei sabendo que o governo

cobrará, em média, R$680,00 por cisterna, indiferentemente de ter água ou não. O

pior ainda não é isso. O pior é que, quando o governo acabar de fazer esse

levantamento - ele não teve a coragem de fazer a cobrança durante o período

eleitoral, pois sabia das dificuldades que teria - antecipará o pagamento. Isso está no

projeto. Ele mandará cobrar a cisterna da sua chácara, e você terá de pagar. Mas

você terá de pagar ao banco. Ele vai vender uma coisa que não existe para o banco e

antecipar uma receita do setor de água. Estão fazendo uma cobrança absurda, estão

querendo cobrar até da vaca que bebe água - e cobrarão, pois isso está no projeto.

Só que vão cobrar sem saber quanto, quando e de que forma. Venderá para o banco

para fazer essa antecipação de receita. Isso é outro absurdo. Precisamos saber o que

fazer nessas situações.

A maneira como o governo está agindo para arrecadar, com ânsia - até penso que

o Estado tem de arrecadar e se organizar -, é um absurdo. Falta lógica. Como cobrar

de uma vaca os litros de água que ela vai beber? No governo há uns “caras” que são

mais sábios que outros. Será que criarão algum mecanismo para colocar hidrômetro
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nas vacas? Todo o mês você mede quantos litros de água a vaca bebeu para o

governo cobrar. E o governo já vendeu esse consumo para o banco.

Já tivemos problemas sérios, como os créditos consignados dos funcionários

públicos. Não sou contra o crédito consignado, mas esse direito foi dado apenas a um

banco. Apenas um banco tem esse direito. Estamos trabalhando para oferecer esse

direito a outros bancos. Isso interessa a quem? Isso não interessa ao povo de Minas

Gerais nem ao governo do Estado de Minas Gerais. Tenho dito e repito mais uma vez

que - aliás, comentei com os Deputados Mauri Torres e Alberto Pinto Coelho sobre

essa questão - o Governador Antonio Anastasia não sabe da gravidade desse

projeto. Tenho absoluta certeza disso. Vão dizer que o Governador sabe, sim, que ele

sabe de tudo que está acontecendo. Mas não sabe, não. Governo é tudo igual.

Lembro-me da época de Itamar Franco, que era do nosso partido, quando eu era

Presidente desta Casa e reclamei várias vezes de projetos que chegavam aqui e não

tinham o cunho, a certeza do Governador, que assinou a mensagem, do que estava

sendo votado aqui. Ele retirou os projetos, pois não havia lógica no que queriam

fazer. No governo há pessoas de plantão. O Governador passa, mas o governo, o

Estado permanece.

Há aqueles funcionários que são efetivos que têm boas intenções - aliás, não vou

discutir se as intenções são boas ou más -, mas que às vezes ficam inventando a

roda, e o governo embarca. Não tive oportunidade de conversar com o Prof.

Anastasia, como foi noticiado pelo jornal que eu iria vê-lo na semana passada. Quero

escutar dele a lógica desse projeto. Conheço o Prof. Anastasia e sei da sua

capacidade. Esse projeto não tem lógica, é um assalto aos interesses do povo

mineiro, autorizado pela Assembleia Legislativa. Não podemos permitir isso. Por que

eles não me desmentem? Por que eles não querem discutir e me mostrar o contrário?

Por quê? Porque o projeto não tem lógica, caso contrário já teria sido votado. Ele está

em regime de urgência e tramita há praticamente quatro meses nesta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

inicialmente comparecemos neste Plenário para tentar ajudar na defesa do nosso

companheiro Deputado Ademir Lucas em vista de notícias prejudiciais à sua imagem,
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e não verdadeiras, publicadas na imprensa de Minas Gerais.

Sugerimos à imprensa mineira - que terá nesta Casa o apoio da maioria dos

Deputados para não permitir que se crie um conselho de censura da imprensa - que

faça um acordo, como fizeram as agências de publicidade, para melhorar o

tratamento das matérias, olhar com mais carinho a sua origem e dar o direito de

resposta, ou a resposta, ou a notícia contrária àquilo que disse o jornal do dia

anterior, no mesmo espaço e com o mesmo destaque. Isso é importante para que o

sensacionalismo não prevaleça nem haja esses espasmos de tentativa de controle da

mídia, da imprensa, ações essas que não aceito nem admito como jornalista que sou

de origem e de formação.

Caro Presidente, neste final de ano tenho uma preocupação com os nossos

Prefeitos. Eles estão com o Indicador do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, que é o

percentual que receberão no próximo ano relativo ao ICMS. Na semana passada, fiz

um relatório completo, citando cidade por cidade, do ganho que o ICMS Solidário,

aprovado por esta Casa, propiciou aos Municípios mais pobres de Minas Gerais, cujo

aumento da receita média foi de 10,28%.

Quero advertir os Prefeitos quanto ao VAF e ao censo demográfico. Este já foi

concluído, e o prazo é curto para recursos: os Municípios terão apenas até o dia 24

deste mês para contestar os dados da contagem populacional.

Ora, fui Prefeito por duas vezes. Nas duas vezes, uma das primeiras ações da

minha equipe de transição foi apurar a arrecadação de ICMS no Município e

sobretudo verificar o VAF a que o Município tinha direito. Está sendo publicado o

VAF, e muitos Municípios ainda não acessaram essa informação para ver que a

maioria das Prefeituras, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste de Minas, estão

perdendo receita do VAF, embora estejam ganhando no ICMS Solidário. Portanto, o

que se ganhou no ICMS Solidário, 10,28%, pode-se perder totalmente, e até um

pouco mais na chamada apuração do VAF.

Caro Presidente e Deputados, a nossa preocupação com as Prefeituras é muito

grande. O Brasil de hoje apresenta uma estrutura tributária terrível: o governo federal

abocanha 70% de todos os tributos recolhidos no território brasileiro; o Estado fica

com 24%; e o Município, apenas com 6%.
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Se observarmos as obrigações e a atenção que o Prefeito deve proporcionar à sua

população, em saúde, educação, pavimentação, rede de água e esgoto, loteamento,

iluminação pública e demais ônus que recaem sobre o Município, veremos, Sr.

Presidente e Srs. Deputados, que o Município precisa lutar ainda mais para ampliar a

sua margem de receita.

Durante esta campanha presidencial, houve uma cena em que Serra dizia que

liberaria a participação dos Municípios enviando um dispositivo para ampliá-la no bolo

tributário nacional. Dilma acenou mais levemente sobre o assunto, dizendo que

atenderia, assim como o Lula, muito bem os Prefeitos.

Um fato curioso: neste momento, todos os Prefeitos brasileiros aguardam

desesperadamente 1% do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, que será

repassado para proporcionar-lhes condições de pagar o 13º salário aos seus

servidores. Isso nunca aconteceu. Fui Prefeito de 1983 a 1988 e de 2001 a 2004, e a

diferença entre 1983 e 2004 é fantástica. Arrebentaram e desestruturaram os

Municípios. Reduziram a participação dos Municípios no bolo tributário nacional de

forma grotesca. Os Municípios atualmente pedem ajudas e esmolas, ficando assim

com o pires na mão. O governo Aécio, que se encerra, repassou muitos recursos aos

Municípios, aproximando-se deles. É necessário que em nível federal tenhamos essa

compensação de forma clara.

O recenseamento feito no Brasil mostrou algo curioso: Belo Horizonte caiu da

posição entre as cidades mais populosas, enquanto a maioria das cidades mais

pobres apresentou um decrescimento populacional. Sugerimos, ao longo dos anos

mudança no critério da repartição do FPM, porque ele começa com 0,6%, que é o

índice de participação do Município, e vai até 4%. Poderia haver uma modificação

começando-se em 0,6%, 0,8% ou 0,9% e, escalonando-se ainda mais, indo a 5,0%,

6,0% ou 7,0%. Com isso se atenderia aos Municípios, mais na proporção da

população do que na proporção do território ou da posição geográfica.

Temos atualmente uma população muito grande. Uma nota da Confederação dos

Municípios orienta os gestores municipais a avaliar os dados divulgados, pois o

resultado é um dos critérios para o repasse do FPM. Não é apenas o único.

Anualmente, o IBGE repassa ao Tribunal de Contas as estimativas da quantidade de
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população por Município. A cada ano terminado em zero, é feita a contagem da

população, além de outras pesquisas mais profundas. É necessário que o Prefeito

entenda que ele não pode aceitar placidamente o número apresentado. Um exemplo:

resido em Teófilo Otôni e não fui recenseado. Minha filha mora lá também e não foi

recenseada. Meu filho reside em Belo Horizonte, e, por acaso, encontrei-me com um

recenseador, e, como brasileiro, ofereci todas as informações para que ele fosse

recenseado. Portanto, há uma falha, que poderá ser questionada, do ponto de vista

administrativo, até o dia 24 deste mês, se o Prefeito tiver disposição e boa assessoria

jurídica, caso contrário, deverá contratar e buscar uma decisão judicial.

A metodologia do IBGE, Sr. Presidente, apresenta várias inconsistências que levam

à redução do repasse do FPM. Agindo judicialmente, os Municípios deterão essa

sanha do governo federal e buscarão formas para alterar o repasse dos recursos aos

Municípios brasileiros.

Essa é a preocupação deste municipalista convicto, fundador da Associação dos

Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri - Amuc -, da Associação dos

Municípios do Médio Jequitinhonha - Ameje -, da Associação dos Municípios da

Microrregião do Baixo Jequitinhonha - Ambaj - e da Associação dos Municípios da

Microrregião do Alto Jetiquitinhonha - Amaje -, além de participante da Federação

Mineira de Associações Microrregionais de Municípios - Femam - e da AMM. A vida

inteira lutei junto aos organismos de representação municipal. Considero este

momento muito importante para os Prefeitos, que têm de se preocupar tanto com o

ICM, ou seja, com o índice do VAF, quanto com o FPM, que tem como base a

população contada pelo IBGE, que fechou o ciclo agora no último dia 31, para o que

há possibilidade de revisão. Não se enganem os Prefeitos: nada é determinante. A

contagem - se quiserem - pode ser refeita. É possível verificar, até por amostragem, a

contagem do IBGE, de modo a provar que ela não está correta. O senso é falho tanto

quanto o Enem do ano passado e deste ano. Tenho provas, até mesmo em minha

família, de que houve falhas em meu Município. Tenho certeza do que afirmo. Os

números mostram que em minha cidade - apesar de terem sido construídos nada

mais nada menos que 38 prédios no último ano e mais de 200 casas - houve redução

da população. Não entendo esse raciocínio. Como pode aumentar o número de



____________________________________________________________________________
150

habitações e, mesmo assim, reduzir-se a população?

Tudo isso precisa ser analisado, razão pela qual estou aqui advertindo os Prefeitos,

para que possam, por meio de seus técnicos, especialmente de seu contador e de

seu advogado, verificar com carinho os índices do VAF. Aquilo que é produzido e

exportado pelo Município não é tributado ali, e o Município precisa buscar os recursos

que de lá foram levados e agregá-los ao seu ICMS. Além disso há o FPM, para o qual

um dos critérios é a população. Há ainda o critério territorial, que precisa ser

verificado, porque muitas vezes há erros e enganos. Existem conflitos entre

Municípios quanto à área. Nesse caso, é preciso buscar assessoria bastante

entendida no assunto. Em Minas Gerais, há o importante Instituto de Ciências

aplicadas - IGA -, que, por possuir o mapa dos Municípios, pode ajudar os Prefeitos a

definirem a área de seu território, se ela não coincidir com o mapeamento feito pelo

IBGE. São essas as duas advertências que faço aos Prefeitos de Minas Gerais, a

quem solicitamos que se preocupem com esses dados, porque a receita do próximo

ano depende da posição que o Prefeito assumir agora, relativamente a esses dois

itens.

Minha preocupação maior, Sr. Presidente, se dá porque, por intermédio da

Assembleia de Minas, conseguimos que os Municípios mais pobres de Minas Gerais,

a partir de janeiro, tivessem um aumento real de receita de 10,28%, por meio do

ICMS Solidário, lei de autoria do nosso companheiro Dinis Pinheiro, que tramitou

nesta Casa por 7 anos. Conseguimos aprová-la e ampliar a base, com auxílio do

coordenador do grupo de trabalho, mediante alguns tropeços, discussões e até

mesmo após abrir mão de parcela do que desejávamos. Estou aqui hoje a fim de

advertir os Prefeitos para que se preparem, porque o que informei na semana

passada pode não redundar em aumento real de receita em função do valor do índice

do VAF e do índice do FPM.

São essas as minhas considerações, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, cidadãos que

nos acompanham na Casa do povo mineiro, bem como pela TV Assembleia, antes de
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abordar o assunto que me traz a esta tribuna, gostaria de fazer algumas

ponderações. O calor dos debates leva alguns colegas a fazerem afirmações

totalmente distantes da realidade, em que pese o respeito que temos por todos os

parlamentares.

Há pouco, ouvi aqui o debate sobre um projeto que está na pauta, que precisa ser

votado e que atende o interesse do povo mineiro, porque trata da possibilidade de o

Executivo ceder, a título oneroso, direitos creditícios originários de crédito tributário e

não tributário. Trata-se, na verdade, de uma operação de natureza financeira, a qual

não constitui novidade dentro da estrutura pública e guarda similaridade com

operações que ocorrem também na iniciativa privada. Qualquer microempresário ou

grande empresário consegue compreender bem a que estou me referindo; mas quem

está na vida pública também sabe que a gestão financeira inclui administrar não só o

dinheiro que se tem disponível em caixa, mas também os ativos ou recursos de que

se dispõe, embora não estejam em caixa.

Darei um exemplo bem elementar da iniciativa privada. Uma pequena ou grande

empresa tem o seu dinheiro em caixa, seu fluxo de conta bancária e também títulos a

receber. Ela eventualmente pode se valer de títulos, fazer um desconto no sistema

financeiro, ter aquele dinheiro líquido, operar com ele para cumprir suas atividades de

capital de giro e, obviamente, terá a antecipação de uma receita própria, de um

dinheiro que é dela, porque vendeu uma mercadoria e tem título a receber. Então,

aquele título é um patrimônio, equivale a um dinheiro, só que é um dinheiro a receber.

É rotina na vida das pessoas que operam suas pequenas ou grandes empresas fazer

esse tipo de transação: descontar o título. E é onerosa tal operação. Tenho uma

despesa, pago X% de juros, o dinheiro entra em caixa e terei condições de atender às

necessidades da empresa imediatamente, como comprar mais mercadorias, manter

todas as atividades. Quando aquele título vencer, aquela pessoa ou instituição

financeira receberá o título. Se não o receber, a empresa que descontou tem, sim, a

obrigação, vencido o prazo, de comparecer com aquele recurso. E ela continua tendo

o crédito. Pois bem. Fiz essa explicação porque aqui ouvi expressões as mais

variadas - até extremas - de que isso é um assalto. Trata-se de uma autorização ao

poder público para que ele, tendo créditos - portanto não se trata de nada fictício, de
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nada inventado, mas sim de créditos tributários -, possa operar com eles, como dar

garantia, por exemplo, a uma operação.

Há pouco, houve aqui a discussão de um projeto pelo qual o governo estaria sendo

autorizado a dar garantias reais, títulos em garantia, para que a Copasa pudesse

fazer uma operação de empréstimo e executar obras de saneamento. Isso faz parte

da gestão financeira do Estado. A União também faz isso. É curiosa essa coisa de

Oposição e Situação, porque às vezes se deixa a coerência longe, em casa. A União

emite títulos - e em maior quantidade, porque ela tem prerrogativas que o Estado e a

prefeitura não têm. A União emite títulos da dívida pública, faz isso todos os dias e

paga juros altos, não é Deputado Carlos Pimenta? Ela vai lá e diz: “Vamos emitir hoje

tantos bilhões de títulos de dívida”. Então, vai no mercado e negocia esse título de

dívida pública da União com os bancos nacionais e internacionais. É, portanto, uma

antecipação de receita. O dia em que o dinheiro dos impostos chegar ao caixa da

União, ela vai pagando esses títulos da dívida pública. Isso é normal para os

Deputados da Oposição aqui. E olhem que estou falando de emitir título da dívida

pública. Agora dizendo que o Estado tem o título em carteira, o dinheiro em carteira.

O título é uma dívida líquida e certa de alguém. Não vejo assalto em o Estado pedir

autorização para negociá-la. Trata-se de uma operação transparente, tecnicamente

acompanhada não só pelos profissionais da Secretaria de Fazenda, mas também

pelo Tribunal de Contas. É importante fiscalizarmos, e a Assembleia Legislativa tem

competência para isso. O que será feito com o dinheiro? Será usado para pagar ao

funcionário público, para pagar o 13º salário, para realizar obras boas para o nosso

povo.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Cumprimento-o pelo pronunciamento.

Entendo que, no apagar das luzes não só do ano, mas também desta legislatura,

esses são projetos que estão chegando à Casa para dar mais flexibilidade, oxigenar o

Estado nesta reta final, a fim de garantir o cumprimento de suas obrigações. Nos

últimos anos, temos discutido nesta Casa projetos como esses, absolutamente

normais. Não há nada de anormal! Tanto o projeto dos títulos quanto a lei delegada

que iremos votar, dando autonomia para que o Estado faça o remanejamento

necessário, enfim, ambas as matérias são absolutamente normais.
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É interessante lembrarmos, Deputado Domingos Sávio, que temos um governo que

foi provado e comprovado nas urnas, visto que obteve uma votação estrondosa. Esse

governo conta com a garantia da lisura, da ética e da moralidade; ao longo de tantos

anos, não houve escândalo, nenhum fato que comprometesse nem manchasse sua

idoneidade. Assim, essa lei delegada, que considero essencial, não é um cheque em

branco que estamos dando; esta Casa tem de cumprir seu papel, sim, mas também

tem de entender que o governo precisa agir, trabalhar pelo melhor resultado possível

para o Estado, para o povo de Minas Gerais. Portanto, votaremos a lei delegada e

concederemos essa prerrogativa ao Governador Anastasia. Tenho a certeza de que

ele irá utilizá-la da melhor maneira possível, com a economicidade necessária no

próximo ano. A competência que tem demonstrado ao longo dos anos também será

uma constante a partir de 2011.

O PT, a Oposição, poderá falar ou não, isso faz parte do jogo político, mas os

membros desta Casa poderão ter a consciência tranquila, pois votaremos projetos

importantes para Minas Gerais e para o seu povo. Vamos colocar a lei delegada nas

mãos de um homem honrado e competente, que vai utilizá-la da melhor maneira

possível para Minas e para o povo mineiro. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio* - Agradeço-lhe, Deputado. Sr. Presidente, o

Deputado Carlos Pimenta, mais uma vez, traz uma ótima contribuição e mostra que

se deve aprofundar o debate. E bom que seja assim!

Termino o meu pronunciamento sobre essa questão com um posicionamento bem

objetivo. É notório que no período de eleição houve uma queda expressiva no número

de projetos aprovados ou rejeitados. Entendo ser inaceitável continuarmos num

processo de obstrução branca. Todos temos a obrigação de fazer uma reflexão sobre

essa questão. Todos os partidos têm a obrigação com o povo mineiro de trazer seus

pares para dentro desta Casa, a fim de aprofundarem o debate e votarem pela

aprovação ou pela rejeição de matérias. Esse é o papel do parlamento, que não pode

correr o risco de começar a ser cobrado em relação a suas obrigações elementares.

Espero voltarmos a ter um ambiente de votação, de decisão, em que se aprovam ou

se rejeitam matérias. O que não podemos é ficar omissos, sob pena de

comprometermos a qualidade do serviço que se presta ao povo.
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Quero fazer um último registro. Infelizmente é a terceira vez que abordo esse

assunto. Penso que, como a Secretaria de Saúde está de mudança para o Centro

Administrativo nesta semana, está havendo certa dificuldade na resolução da questão

de que tratarei aqui. Abordarei o assunto desta tribuna pela terceira vez; normalmente

não sou de fazer isso, mas tenho o dever de fazer um alerta. Estou um pouco

apreensivo, porque não tenho conseguido, neste período, falar com o Secretário

Antônio Jorge, homem extremamente atencioso e competente.

Na verdade estamos na iminência de um caos absoluto, pois a saúde já está

passando dificuldade no Estado e no País inteiro. Precisamos aprovar a Emenda nº

29 e ter mais dinheiro para efetivamente pagar uma tabela digna ao SUS. O problema

a que me refiro diz respeito à tabela do SUS na área da maternidade. A situação é

tão vergonhosa, que a maternidade do Hospital São João de Deus, único grande

hospital-geral do Centro-Oeste mineiro que atende pelo SUS, está em via de parar,

ou seja, de romper o contrato dos médicos com o hospital. É parar mesmo, não é

simplesmente uma greve. É não ter contrato, não ter médico para atender. Se ocorrer

uma situação dessa natureza, será uma calamidade absoluta, pois, diariamente, há

centenas de parturientes que entram em trabalho de parto, devendo muitas se

submeter a cesariana. E olha que se trata do único hospital com atendimento em

situações de alta complexidade, uma maternidade de alto risco.

Estamos vivendo uma contagem regressiva. Um processo de negociação procurou

sensibilizar esses profissionais para não pararem, mas eles alegam que não se

submetem a trabalhar somente pela tabela do SUS. O hospital complementava com

um determinado valor de plantão, mas não tem recurso próprio para ampliá-lo. A

Secretaria Municipal de Saúde também não tem como aumentar esse valor, até

porque não se trata de um problema municipal de Divinópolis, já que o hospital

atende à região inteira. São mais de 50 cidades atendidas, e espera-se que uma

Prefeitura banque uma região do Estado. Esse problema tem de ser discutido e

resolvido com parcerias entre Municípios - não apenas um -, o Estado e a União.

Venho alertando sobre isso e hoje pretendo sair daqui e ir à Secretaria, ficar lá o

tempo que for necessário para me encontrar com o Secretário para debater esse

assunto. Temos de encontrar uma solução. O problema da saúde é nacional,
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sabemos disso. A solução dele depende de regulamentar a Emenda nº 29 e de ter

um volume maior de recursos destinados à saúde, mas temos de enfrentar as

emergências conjuntamente. Confesso que estou apreensivo, mas cumprirei o meu

papel, não apenas para informar aos colegas e a todos, mas também de ir ao

encontro do Secretário de Estado, para que possamos nos reunir, em caráter de

emergência, com a direção do hospital e encontrar uma alternativa.

Sei quanto é complicado falar em complementar tabela do SUS. Se se abrir um

precedente, o que será feito? Complementa-se em um hospital, e não se vai

complementar em outro? Tem de haver um acordo com a direção do hospital e com o

corpo clínico, porque não podemos deixar um cidadão ficar sem o atendimento. Isso é

impensável, especialmente numa área como a de maternidade. Afinal, estamos

falando de vidas humanas.

Portanto, Sr. Presidente, conto com o apoio de todos os colegas e, em especial, do

nosso Secretário de Estado. Já tive a oportunidade de conversar com o Governador

Antonio Anastasia antes de ele viajar ao exterior, e, na minha presença, ele deu

determinações para que houvesse todo o apoio para se achar uma solução. Sendo

assim, estarei buscando esse apoio, para que, de fato, Divinópolis e o Centro-Oeste

mineiro não vivam mais essa situação de grande dificuldade, especialmente na

questão da maternidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Ronaldo) - 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 6.765 a 6.769/2010,



____________________________________________________________________________
156

da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.438/2007. A Presidência defere

o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao

Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Obrigado. Sr. Presidente, colegas Deputados,

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, volto a esta tribuna para comentar

alguns aspectos que me preocupam e que dizem respeito ao futuro do nosso país e

do nosso Estado.

Ainda há pouco, o Deputado Domingos Sávio comentava a questão da saúde e

falava, de forma clara, sobre a necessidade da aprovação da Emenda nº 29. Durante

a campanha eleitoral, ninguém falou em CPMF, mas, logo após as eleições, apareceu

a ideia da criação de um novo imposto. Ao longo desse período inteiro, o governo

federal não permitiu que se votasse a Emenda nº 29, que o obriga a cumprir com a

sua parte no repasse de dinheiro para a saúde. Reinstituir a CPMF para pagar os

cafezinhos e as festas do Palácio? A CPMF estava sendo usada para isto: para

comprar guardanapo, copo, refrigerante, champanhe e uísque para a Presidência da

República.

O Deputado Domingos Sávio está encaminhando-se para Brasília, e ouvi quando

ele falou exatamente sobre a Emenda nº 29, apesar de não ter falado da CPMF; e os

jornais estão dizendo que até o próprio Governador de Minas aceitaria a CPMF.

Gostaria de manifestar o meu protesto, porque para mim está tudo errado.

Deveríamos, sim, fazer com que o governo federal assumisse a sua parte na saúde, o

seu compromisso.

Lembro-me de quando me afastei de uma disputa para o governo de Minas, já que
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tentei loucamente ser candidato a Governador na ocasião em que Eduardo Azeredo

fez um acordo com o meu partido, o PL, e um dos itens do nosso acordo era que o

Estado de Minas Gerais aplicasse no mínimo 10% na saúde e fossem criadas

administrações regionais, o que foi feito. Ficou acordado que seria enviada para esta

Assembleia uma lei de redistribuição do ICMS, a qual acabou transformando-se na

Lei Robin Hood. Entretanto, no que diz respeito a essa parte da saúde, o próprio

governo de Minas daquela época não a cumpriu. Hoje o governo de Minas cumpre a

sua parte, mas o governo federal teima em não cumprir a sua, colocando à

disposição da saúde menos de 6% do Orçamento Federal.

Sobre a operação de salvamento do real perante o dólar, o volume de dinheiro que

está sendo aplicado pelo governo federal nessa tarefa é superior, conforme

levantamento dos próprios economistas, a tudo que se investiu em infraestrutura ao

longo do ano. O que se gastou apenas este ano para socorrer o real e para tentar

valorizar o dólar é superior a tudo o que se gastou em infraestrutura no Brasil.

Há essa mística de que o Brasil pagou a dívida que tinha com o Clube de Paris e

com o FMI e de que até emprestou dinheiro ao FMI. Mas isso é uma mística, porque,

na verdade, a dívida interna brasileira pode chegar a R$2.000.000.000.000,00 até o

final deste ano. Quanto à dívida externa, nós a pagamos. Fomos bonzinhos com os

nossos amigos americanos, que, com muita fé, na década de 1950, nos obrigaram a

plantar só café. Fomos bonzinhos com o FMI e com o Clube de Paris, mas estamos

sendo muito maus com o povo brasileiro. A dívida pública interna no Brasil pode

chegar a R$2.000.000.000.000,00 até o final do ano.

Vejam ainda a discussão da aplicação ou da não aplicação da Emenda nº 29.

Aprova-se ou não se aprova a Emenda nº 29? Já ouvi o Deputado Domingos Sávio

dizer que irá trabalhar para a aprovação dessa emenda. Parabéns! É muito melhor

aprovar a Emenda nº 29 que a CPMF, que é mais um tributo. Originalmente, a CPMF

era um tributo muito bom, quando a ideia era instituir um imposto único de 2% sobre

as movimentações financeiras e acabar com todos os demais tributos federais.

Entretanto se preferiu estabelecer 0,38% e cobrar esse dinheiro para aplicar na

saúde.

Ora, 78% da CPMF não eram aplicados na saúde, Deputado Domingos Sávio. E
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ainda não será se não houver uma vinculação, que poderá muito bem ser

complementada com a Emenda nº 29. Não há necessidade da CPMF, porque a

Emenda nº 29 resolve o problema da saúde no Brasil, tanto em Divinópolis como em

Teófilo Otôni. Estou abordando essa questão e citando o nome de V. Exa., porque sei

da sua responsabilidade, do seu compromisso e porque V. Exa. conhece

profundamente o assunto.

Concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio para que possamos debater o

assunto.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Agradeço de antemão e cumprimento,

mais uma vez, o prezado colega Deputado Getúlio Neiva. Volto a este microfone,

tomando a liberdade de pedir aparte, para comungar com esse sentimento.

Manifestei-me pela aprovação da Emenda nº 29 e vi, com surpresa, essa onda de

muita gente falando em aprovar a CPMF uma semana depois da eleição. Isso é um

absurdo contra o eleitor, com o povo brasileiro, que ouviu da parte de todos que

estiveram buscando o voto uma colocação clara de que no Brasil se cobra muito

imposto, de que se faz necessária uma reforma tributária e uma relação de maior

respeito com o contribuinte. Sou absolutamente contra a criação de mais um imposto

agora, principalmente de um imposto perverso como esse, que tira do pobre e do rico

do mesmo jeito, como se o pobre pudesse pagar mais imposto ainda. Todo o mundo

pagaria mais imposto e, em cascata, o assalariado, o aposentado.

Isso é um absurdo, e pior ainda é que se usa uma estratégia... Diria que se trata de

uma atitude até covarde, pois se faz essa chantagem de dizer que o dinheiro é para a

saúde. Tudo isso é uma demagogia, uma falta de respeito com todos nós, com

qualquer capacidade de discernimento do cidadão. Ora, existe dinheiro, e muito

dinheiro, mas falta vontade política. É curioso porque, falando dos Municípios que têm

de aplicar um percentual maior, 15%, praticamente inexiste Município que não esteja

aplicando os 15% no Fundo Municipal de Saúde. E isso indiferentemente de se ter

regulamentado a Emenda nº 29, porque regulamentá-la nada mais é que dizer que o

dinheiro da saúde tem de ser aplicado na saúde pública, seja no fundo municipal, seja

no estadual, seja no nacional, com fins específicos para atender o SUS. Então os

Municípios bancam os 15%, enquanto os Estados e a União estão devendo. Os
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Municípios e os Estados já encontraram o equilíbrio fiscal, mas a União, que fica com

a maior parte da arrecadação, não tem equilíbrio fiscal e gasta mais do que arrecada.

Continua fazendo superávit fictício, diz que tem dinheiro sobrando para emprestar

para o FMI, mas, se tiver de aplicar na saúde, alega que é preciso criar mais imposto.

Ora, isso é falta de respeito com o povo brasileiro, com o eleitor. Esse assunto

deveria ser tirado de pauta. Espero que, chegando à Câmara Federal - e graças a

Deus, pela vontade do povo mineiro, já estamos credenciados para isso -, estando lá

no ano que vem, possamos levar esse mesmo discurso. Não sou intransigente a

ponto de não ouvir os argumentos dos outros, sempre os respeitarei, mas, pelo amor

de Deus, Deputado Getúlio Neiva, vamos investir o dinheiro na saúde e ter vontade

política. Não podemos vir com essa demagogia de dizer que é preciso criar mais um

imposto.

O Deputado Getúlio Neiva* - Muito obrigado, Deputado Domingos Sávio. O que me

causa estranheza, Deputado, é que, na minha cidade, o governo de Minas aplicou

quase R$45.000.000,00 na saúde, em investimentos. Estamos com uma UPA pronta,

há um ano e meio, mas ela não funciona. Houve uma reforma completa no prédio,

que está adequado com equipamentos mais modernos possíveis e inimagináveis.

Porém ainda ouvimos falar que se farão não sei quantas UPAs no Brasil inteiro.

Temos uma UPA prontinha, há um ano e meio, e não existe dinheiro para sustentá-la,

pois ela custa R$750.000,00 por mês. Então o governo do Estado, mais uma vez,

garante R$250.000,00; o governo federal falou que também pode dar, mas o

Município não tem como fazê-lo. O Município hoje é governado pelo PT e,

lamentavelmente, está restringindo-se em aplicar apenas os 15%, conforme V. Exa.

mesmo informou. Os Prefeitos estão aplicando os 15%.

Fui Prefeito em 2001 e apliquei 28% do Orçamento em saúde, que é uma

providência mais importante do que qualquer outra que se possa tomar em favor do

ser humano, e isso foi feito. Mas hoje vejo o nosso pronto-socorro municipal

completamente arrebentado e destroçado. Sumiram até com o ar-condicionado. O

hospital municipal, que era um “brinco” e funcionava às mil maravilhas, está de mal a

pior, cheio de macas pelos corredores. Estamos entregando para um só hospital a

administração de três, porque está faltando competência administrativa. Falta gestão
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na área de saúde do meu Município. Há problemas na área de saúde no Brasil? Sim.

Há problemas nessa área no Estado de Minas Gerais? Sim. Mas o governo federal

não cumpre sua parte. A Emenda nº 29, embora não esteja valendo para o governo

federal, vale para os Municípios e para os Estados, que estão cumprindo sua parte.

Por que o governo federal vem agora com essa novela, mostrando várias pessoas

afirmando serem a favor da CPMF, quando há uma luta enorme para derrubar esse

imposto grosseiro e covarde, que diziam ser para a saúde, porém, 78% dele, na

verdade, eram desviados para outras atividades, até mesmo para a manutenção das

festas no palácio do governo federal? Sr. Presidente, essa preocupação é muito

lógica.

Ouvi aqui meu querido amigo e companheiro, o corajoso Deputado Antônio Júlio,

“sentar o cacete" nos projetos do governo relativos à venda dos ativos podres. Graças

a Deus, o PMDB tem um nível de independência fantástica. Não concordo com o que

o Deputado Antônio Júlio disse, mas concordo com sua velha frase: “Já não há

diálogo entre nós”. O governo manda para cá os projetos e não nos chama para

conversar. Vê o Deputado discordar, mas não o chama para mostrar o projeto e

dialogar. Não se reúne com ele, se explica ou mostra valores. Também tenho certeza,

conforme o próprio Antônio Júlio disse, de que o Governador não sabe disso. A

Secretaria preparou aquele projeto, o Governador o assinou - é claro, pois ele tem de

confiar em quem ocupa um cargo de confiança - e ele foi mandado para cá. Mas

quem pode discutir sem os valores? Qual é o montante desse crédito podre que o

governo tem e quer receber? Há 15 dias, levantei uma questão interessante: por

herança do Banco Hipotecário Agrícola, o Bemge era dono das ações da Companhia

de Navegação do Vale do Mucuri. Quanto valem essas ações? Apenas um valor

histórico, ou aquelas sesmarias doadas para Teófilo Benedito Ottoni, de seis léguas

de um lado e de outro da margem da Estrada de Ferro Bahia-Minas, que envolve a

Bahia em Ponta de Areia e Caravelas, não valem nada? Quais os ativos podres que

constam? Poderiam muito bem informar melhor o Deputado, listar os ativos e seus

valores de mercado e dizer que precisam de dinheiro para reforçar o caixa. Nada

mais lógico.

Estou aqui me expondo de forma clara, e o PMDB me permite isso. Apoio, ampla e
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irrestritamente, o governo Anastasia, mas meu apoio é crítico. O direito da crítica

deve existir. Não tenho vocação para ser carpete, para ser pisado, mas entendo que

temos um governo amplamente apoiado pela população de Minas Gerais - como

herança de outro governo que foi muito bom para o Estado -, o qual precisa ter o

respaldo desta Casa. Certamente terá o meu apoio, mas concordo com o Deputado

Antônio Júlio quando ele diz que está faltando diálogo. Os Secretários de Estado não

podem se julgar mais importantes que o Chefe, que conversa conosco. Quantas e

quantas viagens fiz com o Governador Anastasia por aí afora? Ele conversa aberta e

tranquilamente, negocia. Por que os Secretários têm de mandar para cá o pacote

sem dar as informações de que precisamos?

Não estou aqui para dizer se votarei a favor ou contra por enquanto, mas para

tentar não ser tão fortemente contra o projeto que está aí. Além disso, para buscar

informações adicionais que clareiem a nossa mente e votar com tranquilidade,

sabendo quais são os ativos podres que serão vendidos.

Sr. Presidente, agradeço-lhe. Deixarei para outra oportunidade uma conversa um

pouco mais larga sobre isso. Hoje à noite haverá reunião, assim como amanhã.

Certamente, depois desta reunião e do desabafo do Deputado Antônio Júlio, com o

nosso apoio e o do Deputado Carlin Moura, a Secretaria de Fazenda enviará

informações adicionais a esse projeto para que possamos votá-lo com tranquilidade.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero fazer um registro. Ontem ocorreu

um lastimável acidente na zona rural de Belo Oriente que ceifou a vida de um

adolescente e do seu avô e deixou vários familiares feridos. Esse trágico e triste

acidente decorreu da atitude do jovem, que precisava falar ao telefone celular. Por

estar numa comunidade rural, não havia o devido sinal da telefonia celular. Na

verdade, esse sinal não pega adequadamente na zona rural. Para conseguirem

alcançá-lo, as pessoas amarram uma antena num pedaço de bambu. Ontem o jovem

inadvertidamente, foi procurá-lo e acabou esbarrando no fio elétrico e, infelizmente,

perdeu a vida, eletrocutado. O seu avô, para salvá-lo, também foi vítima. Sr.
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Presidente, por se tratar da cidade de Belo Oriente, pela qual tenho profunda ligação,

assim como profundo carinho pelo seu povo, quero primeiramente prestar minha

solidariedade e meus pêsames aos familiares. Além disso, fazer uma denúncia sobre

o descaso da telefonia celular com o interior do nosso Estado e a área rural dos

nossos Municípios. Houve uma concessão. As grandes operadoras de telefones

celulares fizeram um grande acordo entre elas com o aval e respaldo do governo do

Estado. Nesse acordo de cavalheiros, cada operadora ficou responsável por um

Município, atendendo somente à área urbana, área que dá mais retorno financeiro,

enquanto as nossas comunidades rurais até hoje vivem o “apagão” da telefonia. O

trabalhador rural, ou seja, o homem do campo - justamente aquele que mais precisa

dessas novas tecnologias -, fica discriminado e excluído, enquanto as operadoras só

ganhando dinheiro com a população. Portanto, é importante que esse problema seja

enfrentado com muita ênfase. Há um programa estruturador no nosso PPAG, que é o

Minas Comunica. Precisamos garantir efetivamente que a telefonia celular chegue

também ao homem do campo. Já aprovei nesta Casa diversos requerimentos

referentes às operadoras de celular dirigidos justamente a este pedido: que as

operadoras Oi e Vivo também instalem antenas de telecomunicação para que o sinal

chegue às áreas rurais. No entanto, não obtivemos resposta. As operadoras não

ligam para isso, e o governo do Estado pouco cobra. Então, Minas precisa avançar

nesse aspecto. Em um Estado dessa dimensão, em que a economia rural é tão

importante, não podemos conviver com essa situação como se fosse normal.

Fizemos o requerimento solicitando que as antenas de televisão fossem instaladas

nas diversas comunidades rurais de Belo Oriente, em Brauninhas, em Cachoeira

Escura, enfim, em toda sua zona rural. Infelizmente, nosso pedido ainda não foi

atendido. Diante da tragédia ocorrida ontem, em que foi preciso perder vidas,

precisamos estar alertas para essa situação. Que o homem do campo de Minas

Gerais tenha acesso ao sinal de telefonia celular e este não seja privilégio do homem

da cidade. O homem do campo não pode continuar sendo discriminado como vem

sendo no Estado. Fica a nossa solidariedade e os nossos pêsames a todos os

familiares daqueles que, tão jovens, perderam sua vida na defesa de um serviço

essencial como a telefonia celular.
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Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 10,

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 39ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 8/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e André Quintão

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.

Presidente - Palavras da Secretária Ana Lúcia Almeida Gazzola - Palavras do Sr.

André Abreu Reis - Palavras do Promotor Rodrigo Filgueira de Oliveira - Palavras do

Sr. Diogo Sie Carreiro Lima - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do Sr.

André Abreu Reis - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Doutor Viana - Weliton Prado - André Quintão - Carlin Moura - João Leite - Maria

Tereza Lara.

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

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da audiência pública da Revisão do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, para discutir a

proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2011, sugerir alterações e

apresentar propostas para o aprimoramento dos projetos estruturadores.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Ana Lúcia Almeida

Gazzola, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, representando o governo

de Minas; os Exmos. Srs. André Abreu Reis, Subsecretário de Estado de

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

Seplag -, representando a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata

Maria Paes de Vilhena; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça do Estado;

e Diogo Sie Carreiro Lima, Superintendente Central de Gestão Estratégica de

Recursos e Ações do Estado; a Exma. Sra. Poliana Cardoso Lopes, Diretora Central

de Alocação Estratégica de Recursos e Ações do Estado; e o Exmo. Sr. Deputado

André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras. Maria Albanita

Roberta de Lima, Subsecretária de Assistência Social da Secretaria de

Desenvolvimento Social - Sedese -; Maria Ceres Spínola Castro, Subsecretária de

Direitos Humanos da Sedese; Eliana Piola, Coordenadora da Coordenadoria Especial

de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam -, da Sedese; e Roberta Kfuri Pacheco,

Gerente do Programa Poupança Jovem da Sedese; dos Exmos. Srs. Flávio Couto e

Silva, Coordenador da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente -

Caade -, da Sedese; e Genílson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração

Prisional da Secretaria de Defesa Social - Seds -; da Exma. Sra. Cleide Izabel

Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam; e dos Exmos. Srs. Hélio Rabelo,

Subsecretário de Trabalho, Emprego e Renda da Sedese; Altino Rodrigues Neto,

Diretor-Geral do IMA; Luiz Alberto Rodrigues, Subsecretário de Ensino Superior da

Secretaria de Ciência e Tecnologia; Eduardo Cirino Generoso, Defensor Público e ex-

Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep -; e Ivan

Ferreira da Silva, Coordenador da Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Criança e

Adolescente.
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Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes para cantar o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Desenvolvimento Social,

representando o Prof. Anastasia, nosso Governador; Exmo. Sr. André Abreu Reis,

Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Seplag, representando a Secretária

Renata Vilhena; Exmo. Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça do

Estado; Exmo. Sr. Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação

Popular desta Assembleia; Exmo. Sr. Diogo Sie Carreiro Lima, Superintendente

Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado; demais autoridades;

meus colegas Deputados João Leite, Maria Tereza Lara, Carlin Moura e os demais

presentes; imprensa; funcionários da Casa; senhoras e senhores; ensina-nos a vida

pública que o melhor caminho para se tomarem decisões é o do entendimento. As

soluções encontradas de forma compartilhada, pela convergência de interesses e

opiniões, carregam a probabilidade de ser as mais adequadas, mais sensatas, e de

produzir os resultados que delas se esperam.

Esse é um dos fundamentos essenciais das instituições democráticas. Pelo

confronto salutar das ideias, pela exposição civilizada das divergências, pelo respeito

e pela valorização da pluralidade, pela disposição para o diálogo, constroem-se os

projetos mais apropriados ao bem comum.

A audiência que estamos iniciando, inspirada em tais princípios, é uma

demonstração da maturidade política dos órgãos públicos do Estado, notadamente

das relações equilibradas que se estabelecem entre o Poder Executivo, o Parlamento

e a sociedade.

Um projeto da importância socioeconômica do PPAG, elaborado com base em

rigorosos critérios técnicos no âmbito do Executivo, torna-se mais abrangente e mais

próximo das realidades do Estado, ao passar pela análise apurada do conjunto dos

Deputados, com a efetiva contribuição dos diversos setores da sociedade.

Se a iniciativa das leis referentes ao planejamento é reservada ao Executivo, é no

Legislativo que ocorre sua discussão aprofundada e seu aperfeiçoamento. Ressalte-
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se, nesse processo, a criação, pela Casa, de mecanismos que garantem ampla

participação dos segmentos sociais e a expressão das demandas das diversas

regiões mineiras.

Lembremo-nos, oportunamente, de que o PPAG, estabelecendo diretrizes, objetivos

e metas da administração pública para um período de quatro anos, exerce a

indispensável função intermediária entre o PMDI, instrumento de planejamento de

longo prazo, e as leis de caráter mais premente, que dizem respeito ao Orçamento

anual. O Plano que estará em debate neste encontro contém, portanto, o duplo papel

de dar sustentação aos grandes programas estratégicos de desenvolvimento e, ao

mesmo tempo, de contribuir para uma aproximação de tais programas com a

realidade imediata vivida pelos cidadãos.

Sua revisão anual, por conseguinte, é uma oportunidade da qual não podemos abrir

mão para avaliar a execução das políticas públicas, para sugerir mudanças, para

ajustar as intenções ao contexto atual, para somar esforços, tendo em vista as

demandas e as potencialidades do Estado.

As propostas apresentadas nas audiências públicas de Itapagipe, São João

Nepomuceno, Belo Horizonte e Itaobim - respectivamente nas regiões do Triângulo,

Zona da Mata, Central e Vales do Jequitinhonha e Mucuri - vão subsidiar, neste

Parlamento, a discussão do projeto de lei do Executivo que trata da revisão do PPAG,

dando origem a emendas que vão aprimorá-lo para otimizar a aplicação dos recursos

a ele destinados.

É o momento de averiguar se estão devidamente contempladas, nos programas e

na alocação das verbas, áreas essenciais à melhoria de vida da população: saúde,

educação, segurança, moradia, infraestrutura, transportes, assim como a correção

dos históricos desequilíbrios socioeconômicos regionais.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que colaboraram para a realização

deste evento e a todos os que aqui comparecem e compareceram, com a convicção

de que estamos fortalecendo a necessária parceria entre os poderes públicos e a

sociedade e contribuindo para o desenvolvimento mais justo e mais equilibrado de

Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Ana Lúcia Almeida Gazzola
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Bom dia a todas e todos. Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, representante do

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sempre um grande parceiro

nosso; Exmo. Sr. André Abreu Reis, meu colega e amigo, Subsecretário de

Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de

Minas Gerais, representando a Secretária de Planejamento e Gestão, Sra. Renata

Vilhena; Exmo. Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, companheiro de tantos conselhos,

como o Provita, Promotor de Justiça de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado André

Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular desta Assembleia

Legislativa, grande amigo e companheiro de tantas lutas, grande apoiador da nossa

Secretaria; Exmo. Sr. Diogo Sie Carreiro Lima, nosso colega, Superintendente

Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado; Sras. Deputadas e

Srs. Deputados; colegas de governo; senhoras e senhores: incumbida pelo

Governador Antonio Anastasia de representá-lo neste evento, espero que a presença

da Secretária de Desenvolvimento Social indique, com clareza, o valor que se dá a

este processo de debate com a participação da sociedade civil, que ocorre neste

momento aqui. Talvez não possamos pensar em um processo e um momento mais

democrático e republicano que este, em que audiências serão feitas em vários pontos

do Estado, convergindo para diferentes reuniões. Em Belo Horizonte, na nossa

Assembleia Legislativa, faremos a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG.

Olhando a agenda do evento, fica claro o motivo de minha presença: tudo que está

aqui, de alguma forma, diz respeito e sustenta toda e qualquer possibilidade de

desenvolvimento social em nosso Estado, entendendo, claro - está presente o

Deputado João Leite, que foi Secretário de Desenvolvimento Social, pessoa tão

querida -, o desenvolvimento social não como uma tarefa exclusiva de uma

secretaria, ao contrário, como um conceito maior que articula diferentes políticas

públicas a serem executadas por vários entes de governo. Da mesma forma que a

assistência social, a política de direitos humanos ou a política de trabalho, emprego e

renda, assim como as políticas especiais para a mulher, a criança e o adolescente,

pessoas com deficiência, idosos, LGBTS e de promoção e igualdade racial, que

enfocam grupos de maior vulnerabilidade social e rede de proteção social, são
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competência dessa Secretaria. É evidente que a questão de desenvolvimento social é

muito maior que qualquer ente governamental isolado.

O Luz para Todos, que está na agenda desta audiência pública, assim como o

Proacesso, ambos de transferência de renda, são programas sociais. Também os

programas de segurança pública, de defesa social e de urbanização de nossos

presídios são programas sociais. Temos de entender o conceito de desenvolvimento

social como algo muito mais amplo e complexo que qualquer política setorial. O

desenvolvimento social é, na verdade, um processo civilizatório que deve vigiar,

fiscalizar e defender tanto a Assembleia Legislativa como a sociedade civil e os

órgãos de controle que executam políticas de Estado. Desenvolvimento social é a

busca de novos patamares de direitos, como o direito à proteção, à qualidade de vida,

à inclusão produtiva e a ter direitos, como bem formulou a pensadora alemã Hannah

Arendt. É preciso entender desenvolvimento social como a busca de novos

patamares de direitos, como um processo que não tem princípio meio e fim; a busca

permanente de novos patamares que tenham como um de seus pilares o

desenvolvimento econômico, e a política de geração de emprego e renda como um

de seus fundamentos. Devemos entender que saúde e educação, política de

infraestrutura, política habitacional, política de segurança pública e defesa social,

enfim, política da água - aqui está presente a Presidente do Igam -, política de gestão

de recursos hídricos, em outras palavras, são incluídos no conceito de

desenvolvimento social; desenvolvimento econômico, cultural, humano, ambiental,

com sustentabilidade para o Planeta e para a sociedade estão dentro do conceito de

desenvolvimento que extrapola, e muito, a Secretaria de qual sou titular. Mas é essa

Secretaria que deve representar no governo a possibilidade de articulação do

conjunto de políticas públicas na ótica dos direitos.

É isso que fazemos aqui ao acompanhar, participar e manifestar o respeito do

governo pelo trabalho da Assembleia Legislativa na revisão, junto com a sociedade

civil e seus representantes, o Ministério Público e tantas outras entidades, do Plano

Plurianual. Como o desenvolvimento social é um processo, também os orçamentos

serão dinâmicos. As novas expectativas da sociedade, as novas demandas, os novos

interesses, as prioridades nas agendas têm de encontrar expressão orçamentária,
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pois não se faz política sem orçamento. A visão estratégica de desenvolvimento,

nesse sentido mais complexo, encontrará expressão nos orçamentos que forem

definidos pelo governo e revistos pela Assembleia Legislativa e por nossa sociedade,

para um objetivo maior. E o objetivo maior da sociedade é a melhoria da qualidade de

vida, é construir uma sociedade justa, inclusiva e de direitos.

A Secretaria tem merecido do governo de Minas uma atenção especial. Estou há

pouco tempo à frente dela, apenas 9 meses. Iniciei meu trabalho no mês de janeiro,

mas posso testemunhar que tem sido dado tratamento prioritário e estratégico às

questões sociais. Ao mesmo tempo, por meio dos grandes programas estruturadores,

busca-se a consolidação de uma política que dá bons resultados de integração

intersetorial e multissetorial para o seu equacionamento adequado; afinal de contas é

um fato social total e complexo a grande questão do desenvolvimento.

Uma última observação é que também é importante a regionalização dessas

políticas. Sabemos que as desigualdades ainda insistem em marcar o nosso território,

tanto em Minas quanto no País. Então, é necessário que tenhamos a coragem de

implementar políticas desiguais capazes de superar tais desigualdades.

Se nos limitarmos a políticas iguais para todas as sub-regiões de Minas Gerais,

estaremos consolidando as desigualdades. A capacidade de criar um delicado

equilíbrio entre políticas universais e políticas estratégicas que tenham foco

transformador nos segmentos e questões mais prioritárias por terem sido resultado de

desigualdades históricas é o que, imagino, busca a revisão do Plano Plurianual.

Meus cumprimentos ao nosso Presidente em exercício, querido Deputado Doutor

Viana; aos parlamentares presentes; aos representantes da sociedade civil; ao Dr.

Rodrigo, esse amigo que tem participado da construção de tantas políticas na Sedese

e no governo como um todo; ao Deputado André Quintão, outro grande companheiro,

que tem discutido comigo agendas importantes e tem sempre cooperado conosco,

não só na interlocução com a sociedade civil, mas na própria elaboração conceitual e

na execução das políticas; e a meus colegas de governo, aos quais só tenho a

agradecer pelo trabalho integrado que temos realizado e pela permanente atenção às

questões levantadas por nossa Secretaria e por outras Secretarias responsáveis,

como nós, por essa grande questão do desenvolvimento social. Muito obrigada.
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Nossa equipe estará aqui o dia todo. Infelizmente, tenho de viajar para Poços de

Caldas à tarde, a trabalho, mas nossa equipe, os Subsecretários e os gerentes dos

nossos programas estruturadores, estará aqui acompanhando todo o processo.

Espero que deste debate saiam os melhores resultados para o avanço das políticas

públicas em Minas Gerais. Muito obrigada e bom dia a todos e a todas.

Palavras do Sr. André Abreu Reis

Bom dia a todos. Cumprimento o Deputado Doutor Viana, Presidente interino, o Dr.

Rodrigo Filgueiras, o colega Diogo, a Dra. Ana Lúcia Gazzola, o Deputado André

Quintão, os demais Deputados presentes e os colegas de governo Luiz Alberto e Dr.

Genílson. Quase todo ano estamos aqui. Dra. Renata pediu-me para representá-la e

trazer uma mensagem a respeito da parceria da Seplag com a Assembleia

Legislativa, no intuito de abrir esse canal de interlocução com a sociedade civil.

Não vou me estender. Farei uma apresentação ao final dos debates. Cumprimento

a todos por este importante processo de interlocução, desde 2004, visando ao

aprimoramento dos canais e dos programas estaduais por meio dos debates que

acontecem em Belo Horizonte, aqui na Assembleia, e por todo o interior do Estado,

como já aconteceu este ano. O governo do Estado tem o intuito de aprimorá-lo cada

vez mais. Temos aprendido bastante com esse processo. O PPAG 2008-2011

representa para nós um enorme aprendizado sob a perspectiva tanto metodológica

quanto de interlocução com a sociedade civil e de aprimoramento das ações de

governo. Para nós, do governo, tem sido bastante importante esse canal aberto com

a sociedade civil. Vimos debatendo sobre as questões de reformulação, de

aprimoramento do debate e da ampliação das possibilidades de controle social das

nossas ações, o que tem engrandecido bastante nosso trabalho. O PPAG vem com

certo tom de conclusão desse segundo plano.

Fui interpelado algumas vezes sobre as novidades, que na verdade são a entrega

de boa parte das metas propostas por esses programas, boa parte dos quais

continuam como programas permanentes do governo, que continua fornecendo seus

bens e serviços e gerando impacto para sempre.

Esse canal de interlocução que abriremos na Assembleia nos próximos três dias

será enriquecedor não só para nós, mas também para todos os gestores. Que a partir
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do próximo ano possamos implementar as novas propostas de forma mais rigorosa e

criar novos canais e possibilidades de controle de interlocução com todos os

senhores.

O fechamento desse ciclo com o PPAG 2011 é muito representativo, tendo em vista

a possibilidade de se implementar uma segunda carteira, uma carteira ampliada,

como a de 2004 até 2008. Essa revisão está sendo bastante importante para que

possamos concluir o trabalho. Para a Seplag e todo o governo há certo tom de

conclusão de trabalho, mas com novas possibilidades de interlocução e melhoria na

qualidade dos planos, dos indicadores, dos resultados e dos impactos para Minas

Gerais.

A Secretária falou sobre a desigualdade territorial no Estado. Já vimos

acompanhando isso pelo menos nos últimos dois, três anos, principalmente a

qualidade da nossa informação para a possibilidade de avaliação e formulação de

políticas públicas. Nos principais investimentos que o Estado realizou nos últimos

anos, os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e a região Norte foram privilegiados,

principalmente no que se refere à área de infraestrutura, permitindo-se, assim, novas

possibilidades de desenvolvimento. A infraestrutura também possibilitará algum

desenvolvimento econômico e social nessas regiões. Fico por aqui, porque em breve

farei uma apresentação. Muito obrigado a todos.

Palavras do Promotor Rodrigo Filgueira de Oliveira

Bom dia a todas e a todos. Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Presidente da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Exma. Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola,

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, companheira de várias lutas e

dramas, especialmente do Provita, que nos deixa muito assoberbados; Exmos. Srs.

André Abreu Reis, Subsecretário de Planejamento e Orçamento da Seplag,

representando a Secretária Renata Vilhena; Deputado André Quintão, colega de luta

em defesa dos movimentos sociais e Presidente da Comissão de Participação

Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; e Diogo Sie Carreiro

Lima, Superintendente Central de Gestão Estratégia de Recursos e Ações do Estado:

coube-me o papel de representar a minha instituição na abertura deste evento.

Gostaria de fazer uma saudação especial à minha colega Maria de Lourdes Santa
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Gema, Coordenadora da Promotoria da Infância e Juventude da Capital; aos

representantes da Sedese; e ao Dr. Genilson Zeferino Ribeiro, representante da

Secretaria de Defesa Social, com quem, às vezes, travamos discussões acaloradas,

mas sempre construtivas, sobre temas polêmicos relativos às questões penitenciárias

do Estado.

A minha saudação será muito breve. O Ministério Público visa ser mais um

colaborador na construção de políticas públicas para o Estado de Minas Gerais,

atuando de forma preventiva, e não só demandista, ou seja, judicializando questões

que envolvam interesses da sociedade. Pretendemos intervir na construção de

políticas públicas de forma positiva e, às vezes, crítica. Os temas aqui propostos nos

interessam muito: sou Coordenador da área de direitos humanos e fiscalização da

atividade policial do Ministério Público de Minas Gerais, atuando em duas grandes

frentes, que são a de direitos humanos e a de defesa social.

Acredito que alguns colegas contribuirão com as nossas discussões hoje e amanhã.

Espero que o Ministério Público consiga trazer boas colaborações em parceria,

engrossando o coro do aprimoramento das políticas sociais e da defesa social do

nosso Estado. Obrigado.

Palavras do Sr. Diogo Sie Carreiro Lima

Bom dia a todos. Cumprimento o Deputado Doutor Viana, Presidente da

Assembleia Legislativa em exercício, na pessoa de quem cumprimento os demais

componentes da Mesa e os participantes desta audiência.

Reforço as palavras do André Reis. A participação popular na revisão do PPAG é

muito importante em termos de desenvolvimento e criação de uma cultura de

participação popular nas ações desenvolvidas pelo governo de Minas Gerais. Este

momento é muito importante para a participação popular. A revisão de 2010 é a

última do PPAG de 2008-2011. A participação da sociedade civil organizada e de

todos os Poderes é um importante indicativo para o desenvolvimento das políticas

que serão implementadas no PPAG de 2012-2015.

É um momento importante de revisão. Acredito que vocês poderão indicar-nos os

caminhos a serem trilhados pelo governo de Minas nos próximos quatro, cinco ou

seis anos que estão por vir. Esta é a mensagem que gostaria de deixar aqui. Como o
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André, faremos uma apresentação durante esta reunião. Espero que o processo de

revisão deste ano seja bem produtivo, que gere benefícios para o desenvolvimento do

Orçamento e das ações de governo no próximo exercício, que é o objetivo desta

reunião. Obrigado.

Palavras do Deputado André Quintão

Bom dia a todos. Agradeço o acolhimento do convite da Assembleia Legislativa.

Cumprimento o Deputado Doutor Viana, nosso Presidente em exercício; a Secretária

Ana Lúcia Almeida Gazzola, nossa querida amiga, que representa o governo de

Minas Gerais, parceiro na realização dessa revisão; o Subsecretário André Abreu

Reis, veterano nas revisões do PPAG; o nosso amigo Promotor Rodrigo Filgueira de

Oliveira, estendendo o cumprimento à Dra. Maria de Lourdes, Promotora da área da

infância; o Diogo, que também integrou outras revisões; nossos colegas Deputados

Carlin Moura e João Leite, da Comissão de Participação Popular, e a nossa

companheira Deputada Maria Tereza Lara; todos os gestores e militantes de

movimentos sociais.

Essa revisão tem um sentido muito importante. Em primeiro lugar, muitas pessoas

nos aconselharam a não realizá-la, porque, além de estarmos em um período pós-

eleitoral, este é o último ano do atual PPAG.

Em primeiro lugar, considero que processos institucionais devem ter sempre

continuidade, permanência, independentemente de questões eleitorais. A seriedade

dos processos construídos se revela à medida que têm rotina e comprometimento

constitucional, independentemente de quem fica ou de quem sai. Esse foi um

processo que veio para ficar.

Em segundo lugar, essa revisão do PPAG se refere aos seus últimos anos, 2008-

2011, mas também compreende o primeiro ano de um governo reeleito. Então, há

uma dimensão estratégica, até porque o primeiro ano de um governo reeleito

corresponde a 25% de um mandato, o que representa muito na gestão de políticas

públicas, principalmente quando estão seguindo uma linha de continuidade. Já

identifiquei áreas nesse PPAG que apontam determinados sinais por onde os

caminhos de Minas poderão passar a partir do ano que vem.

O terceiro aspecto já foi mencionado pelo Subsecretário André Reis. De certa
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forma, é o fechamento de um ciclo - aliás, é bom fecharmos bem esse ciclo que

aponta para uma transição. Temos de nos deter naquelas áreas que cumpriram bem

ou não o seu papel, naquelas em que poderemos aportar um nível maior de recursos

ou construir alguma dinâmica melhor de gestão, porque sinalizam uma ponte para o

PPAG 2012-2015. Já identifiquei essa preocupação na área de combate às drogas,

particularmente quanto ao “crack”. Percebo que algumas áreas, já nessa revisão feita

pelo próprio governo, sinalizam alguma estratégia diferente de enfrentamento, e isso

deve ser extensivo à própria sociedade civil, que deve aproveitar esses três dias para

que propostas já amadurecidas sejam inicialmente debatidas. Não podemos encarar

esse PPAG como uma espécie de fim de festa: deve ser o início de transição para um

governo reeleito e para um próximo PPAG; daí a importância de termos realizado

esse processo, as audiências em Itapagipe e em São João Nepomuceno. Vamos

realizar, até quarta-feira, na região Central de Belo Horizonte, essas audiências para

analisarmos todos os projetos reestruturadores. No próximo dia 12, faremos uma

reunião em Itaobim, abrangendo as regiões dos Vales do Jequtinhonha e do Mucuri.

Para concluir, numa segunda abordagem, quero dizer que esse processo já tem

oito anos - a primeira constatação de que o tempo passa muito rápido. Inauguramos

esse processo em 2003, quando foi criada nesta Casa a Comissão de Participação

Popular. Já no primeiro ano, acertamos com o governo, no primeiro PPAG do

governo Aécio, a discussão dos projetos estruturadores. Após essa passagem, nesse

período de oito anos, pudemos perceber que avançamos em muitos anos. Acho que

é o momento, após a conclusão desse ciclo, de fazermos um balanço: o processo em

si é um avanço. Considero que, em algumas áreas, o PPAG conseguiu, em sintonia

com a sociedade e o governo, manter a destinação de recursos na área em que

iniciei a minha militância política, a assistência social.

A implantação do Suas é um bom exemplo de como o processo federal e estadual e

a parceria da Assembleia trouxeram resultados efetivos nas políticas públicas em

Minas Gerais, mas incorporando novos públicos na agenda, como as associações de

catadores de materiais recicláveis no programa de erradicação dos lixões, os povos

indígenas, além da discussão da política de segurança alimentar e nutricional

sustentável. Avançamos agregando novos públicos, ampliando recursos para
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determinadas áreas, estimulando o controle social, o monitoramento da execução

orçamentária, o acompanhamento das políticas públicas e também integrando os

conselhos de políticas públicas à dinâmica das leis orçamentárias. Havia um grande

distanciamento entre o efetivo papel de controle social dos conselhos da realidade

orçamentária do planejamento público no Estado. A Assembleia possibilitou essa

contribuição. Obtivemos muitos avanços, então.

A partir desse alicerce, concluindo essa etapa, é que poderemos dar um salto para

o próximo período. Temos condição técnica e política para fazê-lo. Tanto a

Assembleia quanto o governo do Estado estabeleceram metodologias e formas

inovadoras no planejamento e no estabelecimento de canais de participação popular.

Isso ocorre hoje dentro da Assembleia, e me refiro com um carinho muito grande aos

nossos servidores. Temos um acúmulo institucional, e a Assembleia pode ser uma

grande parceira numa iniciativa mais ousada de ouvir o Estado na construção do

próximo Plano Plurianual. Existem condições políticas, como disse o Deputado

Doutor Viana, nesse equilíbrio harmônico e autônomo entre os Poderes. O atual

Governador, reeleito, era o Secretário de Planejamento e Gestão em 2003, quando

iniciamos o processo; o Vice-Governador, atual Presidente da Assembleia, era, na

época, Líder do Governo; a maioria dos Deputados que integraram esse processo,

felizmente - no caso da Comissão de Participação Popular, 100% -, foi reeleita.

Temos, assim, um acúmulo político e técnico, o que possibilitará que nos reunamos

após o Plano Plurianual e que adotemos uma iniciativa mais ampliada no próximo

ano.

Gostei muito do pronunciamento da Secretária Ana Gazzola. O grande desafio em

Minas, a partir do que já foi construído, é intensificar o processo de planejamento

regional, com mais participação e buscando reduzir as desigualdades entre as

regiões, que são muitas. Num Estado tão complexo como Minas, precisamos ouvir as

regiões.

Termino, Deputado Doutor Viana, deixando para todos nós, não simplesmente para

o governo, mas para a Assembleia, para o Ministério Público, para a sociedade civil,

esse desafio instigante. Que em 2011 pensemos um processo em que conselhos de

políticas públicas, associações de Municípios, associações não governamentais,
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Poder Executivo estadual e Poder Legislativo formatem, já na elaboração do Plano

Plurianual 2012-2015, uma forma de escuta democrática regionalizada em todas as

macrorregiões de Minas Gerais, com tempo, calma, indicadores, dados e esse

mesmo espírito que presidiu esses oito anos de trabalho nesta Casa. Esse processo

deu certo porque em nenhum momento resvalou para palanque político-partidário,

demagogia ou proselitismo. Foi um trabalho muito sério realizado por todos nós. Com

essa mesma maturidade da Assembleia, governo e sociedade, podemos construir

uma página nova, um caminho mais ousado no próximo período.

Quando começamos esse trabalho, a minha filha tinha 7 anos; hoje tem 13. São

novas demandas, novos desafios, nova visão de mundo; temos que nos atualizar

para vivermos uma etapa cada vez melhor. Tenho certeza de que daremos esse

passo, todos juntos, no próximo PPAG, mas o atual temos que revisá-lo muito bem

porque um ano de governo é uma eternidade, principalmente para as pessoas mais

pobres. Muito obrigado e bom trabalho para todos.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece essas palavras extremamente

proveitosas e positivas do Deputado André Quintão, de cujo brilhante trabalho somos

testemunhas.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Para essa segunda parte dos

trabalhos, o Sr. André Reis fará a avaliação da execução do PPAG 2008-2011 e

apresentará as perspectivas de sua revisão para o exercício de 2011. Logo após sua

exposição, concederemos a palavra aos participantes para eventuais

esclarecimentos. Lembramos que a partir de hoje à tarde os grupos de trabalho

estarão trabalhando nos projetos estruturadores e áreas de resultado.

Palavras do Sr. André Abreu Reis

Vamos falar rapidamente sobre alguns números do orçamento de 2011 e sobre

algumas realizações do governo. Ampliamos um pouco a perspectiva do PPAG pelo

fato de alguns programas já existirem desde 2003. Temos alguns resultados desse

período, mas boa parte dos programas já é conhecida de vocês.

Os números consolidados dentro do orçamento para o próximo ano são os

seguintes: estamos com um orçamento estimado em R$45.000.000.000,00. O

orçamento das empresas estatais somam, além desse valor de R$45.000.000.000,00,
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mais R$6.000.000.000,00, somente a parte de investimento de empresas como

Cemig, Copasa, Indi e todo o conjunto das empresas controladas pelo Estado. No

próximo ano, nossa estimativa é arrecadar, em ICMS, R$28.000.000.000,00, já

contemplando o crescimento que ocorreu em 2010. Essa é uma arrecadação

importante porque é o principal imposto do governo e até hoje estamos passando por

reflexos da crise de 2009. Essa perspectiva de arrecadação acontece como se o ano

de 2009 não existisse na nossa curva. É como se tivéssemos parado em 2008 e

continuado em 2010, sob a perspectiva de crescimento da receita, só que a despesa

não esperou.

Mas a despesa não espera, não aguarda. Boa parte das despesas - correções,

valores e vencimentos - continua a crescer e a nos pressionar ao longo dos anos. Em

termos de arrecadação do Estado, 2009 foi um ano ruim. Embora apresente o valor

de R$28.000.000.000,00, não podemos afirmar que o exercício de 2011 será

tranquilo. Em relação à receita, houve crescimento bastante vigoroso em 2010, mas,

a partir deste ano, a curva voltou à normalidade. O crescimento de 2011 em relação a

2010 será normal para as taxas de ICMS, ao passo que o crescimento de 2010 em

relação a 2009 foi bastante vigoroso, por estarmos saindo do fundo do poço da

arrecadação do Estado. Portanto, em 2011, voltaremos à normalidade, mas, como a

despesa não nos esperou, haverá grande pressão de gastos.

Em relação ao Orçamento do Estado, a parte de investimentos - obra, infraestrutura

e aquisição de material permanente - corresponde a R$4.100.000.000,00. Cerca de

60% desses investimentos destinam-se aos projetos estruturadores, o que não quer

dizer que os estruturadores são somente parte do investimento, mas também de

despesa de custeio. O valor total dos projetos estruturadores, o principal foco deste

debate, está em torno de R$4.800.000.000,00. Essa é a composição do nosso gasto

mais estratégico. Quase 12% da despesa do Estado está concentrada nos programas

estratégicos.

Conforme está previsto na Lei Orçamentária do próximo ano, o valor das

transferências aos Municípios é de R$8.600.000.000,00, considerando-se as partes

constitucional e voluntárias.

Já falei sobre o orçamento dos investimentos das empresas e agora apresentarei
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os resultados por área. Não lerei todos. Como a apresentação estará à disposição

nos “sites” da Assembleia e da Secretaria de Planejamento, posteriormente todos

poderão acompanhá-la com mais calma. Faço uma ressalva em relação ao

acompanhamento dos resultados do governo. Um documento muito pouco acessado

e muito importante é a mensagem que o Governador encaminha ao Presidente da

Assembleia no primeiro dia da sessão legislativa. Esse documento é entregue

anualmente à Assembleia Legislativa, contendo a consolidação de todos os

resultados alcançados pelo governo no ano anterior, de forma mais detalhada. Pode

ser encontrado no “site” da Secretaria de Planejamento e nas suas bibliotecas. Para

quem quiser acompanhar mais detalhadamente as ações de governo, essa é uma

boa referência.

Em relação ao PPAG, 250 programas o compõem, dos quais 56 são programas

estruturadores, ou seja, de caráter estratégico, de maior poder de alavancagem da

realidade do Estado. Eles têm maior impacto nas ações de governo e rebocam os

demais programas. Não que os outros tenham menor impacto, mas esses programas

possuem, muitas vezes, ataques mais cirúrgicos. Cada um possui característica

específica. É difícil dizer que esse ou aquele programa é o mais importante. Por

exemplo, na área de educação, não podemos afirmar que o programa estruturador de

ensino profissionalizante é mais importante que os programas que se referem ao

ensino fundamental e ao ensino médio. Não se pode fazer essa comparação. No

caso, a área de educação precisava de maior alavancagem e, por isso, compôs a

carteira dos projetos estruturadores. Essa carteira possui maior poder de impacto nas

ações de governo, o que não significa que os demais programas são

necessariamente menos importantes.

Há 194 programas associados e especiais. Os programas associados estão mais

próximos do alinhamento das ações dos estruturadores, e os especiais não possuem

alinhamento direto com o mapa estratégico apresentado, mas são importantes para a

continuidade das ações de governo, como os programas da Auditoria-Geral e da

Advocacia-Geral do Estado, necessários ao funcionamento da máquina estatal.

A distribuição por área de resultados desses programas está aí disposta. Alguns

exemplos: no resultado da área de Educação de Qualidade, há 19 programas; na de
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Protagonismo Juvenil, 7 programas; Vida Saudável, 24 programas; Investimento e

Valor Agregado na Produção, 30 programas; Inovação e Tecnologia, 19 programas; e

assim por diante. Estamos com essa distribuição dos programas, no caso dos

associados e estruturadores, por área de resultados. Esse é o panorama.

Rapidamente falarei sobre cada área de resultados, mostrarei os principais

alcançados até 2010 desde o primeiro PPAG e apresentarei as perspectivas para

2011 em cada uma. No caso da Educação de Qualidade, até 2010, foram 4.232

turmas que participaram do Projeto Tempo Integral em 1.885 escolas estaduais.

Nesse caso, foram atendidos pelo projeto e beneficiados com merenda 105 mil

alunos. Desde 2003, 100% das escolas receberam recursos com melhoras de

mobiliário e equipamentos escolares. Então, das 4 mil escolas do Estado, 100%

receberam atendimento em infraestrutura. Desde 2003, 93% das escolas estaduais

receberam recursos para melhorias na infraestrutura física e 313 prédios de escolas

rurais receberam recursos para construção, reforma e ampliação.

Para 2011 está prevista manutenção de 1.900 escolas do ensino de tempo integral,

que atendem a 105 mil alunos da rede estadual, e 3.920 escolas, ou seja, 100% da

rede estarão adequados aos padrões de infraestrutura, conectividade, mobiliário e

equipamentos escolares. Essa é a perspectiva que desejamos completar em 2011.

Serão 118 Grupos de Desenvolvimento Profissional consolidados que visam à

elevação da qualificação profissional dos professores.

Nas áreas de segurança, saúde e educação mostrarei mais detalhadamente os

dados; nas demais serei mais ligeiro, a fim de não tomarmos o tempo dos debates.

Quanto aos resultados relativos a 2010, na área de Protagonismo Juvenil destaco

que mais de 53 mil jovens são beneficiados pelo Programa Poupança Jovem; 3.700

jovens participam do cinco núcleos já implantados no Plug Minas; 115 mil alunos são

atendidos na modalidade do Programa de Educação Profissionalizante; e há o

atendimento anual médio de 27 mil alunos nos núcleos do Minas Olímpica Nova

Geração. Para 2011 estamos com a perspectiva de que 60 mil alunos participem do

Poupança Jovem, número que vem crescendo ao longo dos anos, e que 162 mil

alunos sejam atendidos na modalidade do Programa de Educação Profissionalizante.

Há o compromisso do Governador de ampliar esses programas ano a ano, até o final
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do seu governo. Serão atendidos 7.300 jovens em núcleos do Plug Minas. Então,

sairemos de 3.700 e iremos para 7.300 jovens. Também 150 mil alunos participarão

dos Jogos Escolares de Minas Gerais - Jemg.

Na área de defesa social, os destaques são o Olho Vivo, implantado em 6

Municípios, e os 402 Municípios beneficiados com o Projeto Cinturão de Segurança

de Minas Gerais. O Disque-Denúncia Unificado - DDU - foi implantado em 15

Municípios. Foram construídas 12 unidades prisionais e 1.386 presos foram mantidos

sob responsabilidade das APACs. Na última reunião, houve o compromisso do

Governador, que se manifestou para que, em 2011, seja mantido anualmente o

acréscimo de vagas nas APACs, como já ocorria nos últimos anos. Esse é um

compromisso dele para se manter esse formato de cumprimento de pena. Também

citamos que 14.800 jovens de áreas de risco estão em atendimento regular por meio

do Programa Fica Vivo.

Para 2011 temos a perspectiva de completar 100 centros socioeducativos

construídos, de proporcionar a melhora da infraestrutura de 35 unidades de

carceragem da Polícia Civil e de haver 5.500 presos estudando nos núcleos de

profissionalização das unidades profissionais, 8 mil presos trabalhando nos postos de

trabalho das unidades prisionais e 1.700 mantidos sob responsabilidade das APACs.

Ainda faremos a construção de três unidades prisionais e 15.600 jovens serão

atendidos pelo Fica Vivo.

Na área de saúde, no Vida Saudável, até 2010, tivemos os seguintes resultados: 5

Centros Hiperdia abertos ao público; 128 hospitais, dentro do programa Pro-Hosp,

com instrumento contratual assinado; 507 Municípios atendidos pelo Tele Minas

Saúde, canal da Secretaria de Saúde de formação, atendimento e interlocução com

as unidades do interior; 80 mil novas economias residenciais atendidas com sistema

de abastecimento de água; 70 mil novas economias residenciais com sistema de

esgotamento sanitário, na área de concessão da Copasa; 20 Centros Viva Vida

implantados; e 3.800 equipes do PSF: 24 mil agentes comunitários de saúde, em 772

Municípios, recebendo o incentivo da saúde. Para 2011, temos as seguintes

expectativas: sairemos de 128 para 134 hospitais no âmbito do Pro-Hosp, com

instrumento contratual assinado; 4 unidades de Rede de Urgência e Emergência
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implantadas; 15 Centros Hiperdia implantados e mantidos, 6 Centros Mais Vida

implantados e mantidos; 12 microrregiões com módulo de sistema estadual de

transporte; 634 unidades básicas de saúde, com o prontuário eletrônico implantado;

900 unidades de farmácia de Minas financiadas; e 28 Centros Viva Vida implantados

e mantidos.

Na área de resultados de desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce, fiz uma ressalva na apresentação: na parte dos investimentos

estaduais, nos dois últimos anos, ao distribuirmos os investimentos no mapa do

Estado, constatamos que, em algumas cidades, há maior concentração daquele

volume de recursos a que já me referi e que serão de R$4.100.000.000,00 para 2011,

incluindo apenas infraestrutura e aquisição de equipamentos, com melhoria da

infraestrutura da política pública de uma região. Não falo dos anos anteriores porque

a nossa informação é melhor nos dois últimos anos, tendo em vista a melhoria no

sistema de informação. A apuração ficou mais fácil nesse período, portanto faço

referência a esses anos pela qualidade da informação, e não necessariamente pela

alocação do recurso.

Quanto aos resultados até 2010, temos: 100% da demanda identificada nos

Municípios em situação de emergência têm sido atendidos com a distribuição de 203

caminhões-pipa; 93 mil cestas básicas; 660 cisternas flexíveis, beneficiando 201

Municípios; 2.600 agricultores familiares capacitados em atividades na cadeia de

biocombustível; 320 reservatórios construídos em 16 Municípios, beneficiando 2.700

famílias; 290 mil lâmpadas e 3.600 geladeiras substituídas pelo programa Conviver,

de baixo consumo; e R$28.000.000.000,00 de investimentos atraídos para o Norte de

Minas, Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, com 15 mil empregos diretos e 16

mil indiretos criados na região. Para 2011, entre as principais perspectivas, temos 20

mil alunos atendidos na metodologia da aceleração da aprendizagem; atração de

R$4.000.000.000,00 em investimentos; e construção de 45 reservatórios de água.

Esses são apenas alguns pontos que trouxemos para tratar aqui.

Na área de redução da pobreza e inclusão produtiva, temos os seguintes resultados

até 2010: 22.130 unidades habitacionais entregues pelo programa Lares Geraes; 110

Municípios atendidos pelo Travessia; 229.763 unidades consumidoras atendidas pelo
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programa Universalização do Acesso a Energia no Campo; 100% dos Municípios

mineiros habilitados no Suas; 78 unidades coletivas de processamento de alimentos

implantadas; e 126.854 “kits” para implantação de lavouras comunitárias distribuídos.

Para 2011, temos as seguintes perspectivas: cofinanciamento de 328 serviços de

proteção social básica; construção de 835 unidades habitacionais pelo Lares Geraes;

apoio à implantação de 750 tanques de leite; apoio a 400 famílias na realização de

feiras livres de agricultura familiar; apoio a 400 famílias indígenas e quilombolas na

produção de alimentos agrícolas; 200 mil famílias beneficiadas com a distribuição de

sementes para a implantação de hortas domésticas; 9.628 trabalhadores qualificados

pela Usina Mineira do Trabalho, que é um programa realizado em parceria com o

Travessia e que vai atacando, de forma transversal, os Municípios com baixo Índice

de Desenvolvimento Humano - IDH - do Estado; 121 novos Municípios atendidos pelo

Travessia; e 22.500 novas unidades consumidoras atendidas pelo programa

Universalização do Acesso a Energia no Campo.

Dentro dos resultados alcançados em 2010 na área de rede de cidades e serviços,

destacamos a duplicação da MG-10; a conclusão da construção da Linha Verde; a

conclusão das obras de restauração e pavimentação da Cristiano Machado; 4.176km

de estradas pavimentadas por meio do Proacesso, criando ligações asfálticas até

rodovias asfaltadas; inauguração do Espaço TIM dentro do Circuito Cultural; 13 obras

de reforma de aeroportos concluídas pelo ProAero; início da primeira etapa das obras

do Mineirão para a Copa do Mundo; e conclusão e reforma da Arena do Jacaré, para

abrigar os jogos durante o período de adaptação pelas obras do Mineirão e do

Independência. Das perspectivas de 2011 nessa área, temos a conclusão da obra do

Estádio Independência; a conclusão da implantação do Circuito Cultural da Praça da

Liberdade; a construção e implantação de dois novos aeroportos; a conclusão de 60

projetos de um programa que surge no Caminhos de Minas, outro programa de

infraestrutura rodoviária, que, na verdade, está começando a ser desenhado e que,

no ano que vem, entra em sua etapa fundamental de elaboração.

Na área de logística de integração e desenvolvimento, os resultados de 2010 são:

até 2010, 5.476km de rodovia sob manutenção permanente do ProMG, programa de

acompanhamento, manutenção e recuperação de rodovias no Estado, cujo caráter é
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um pouco diferenciado em relação aos programas correntes de conservação de

rodovias; recuperação de 4.344km de rodovias pelo ProMG; e 67 praças de pesagem

em operação pelo Proseg, de segurança viária. Para 2011, as perspectivas são:

recuperação de 800km de rodovias pelo ProMG; manutenção permanente de

5.723km; implantação de três novas praças de pesagem; e 95 faixas de rolamento de

controle de velocidade monitoradas.

Na parte de investimento e valor agregado da produção, até 2010 foram

implantadas 19 Unidades de Atendimento Integrado - UAI -, reformulações do antigo

Psiu sob novos formatos de contratação e de acompanhamento de resultados.

Estamos em um processo de reformulação e instalação dos antigos Psius em novos

Municípios; 16 unidades do Minas Fácil implantadas, que fazem parte do nosso

programa de descomplicar - são unidades de relacionamento Estado-mercado para

facilitar a abertura e o fechamento de empresas no Estado de Minas Gerais; 329km

de gasoduto de distribuição construídos no Vale do Aço; 4.307km de redes de média

e baixa tensão construídos; 47.175 empregos diretos e 103.272 empregos indiretos

criados através da promoção e atração de investimentos. Para 2011, as perspectivas

são alcançar meta de nove dias para abertura de empresas através das unidades do

Minas Fácil. Já conseguimos alcançar essa meta dentro de Belo Horizonte, e o nosso

desafio é interiorizar a redução dos dias de abertura de empresas. Isso já vem

acontecendo em 2010 e, para 2011, vamos estabelecer um prazo mínimo razoável

para abertura de uma empresa, em comparação com outras unidades da Federação

e com experiências internacionais para facilitar a abertura de empresas e, por

consequência, o desenvolvimento do Estado; implantação de seis novas UAIs no

Estado; atendimento a 450 empresas pela Central Exportaminas; e construção de

12km de rede de distribuição de gás natural.

Na área de inovação, tecnologia e qualidade, até 2010 foram implantados 84

Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs -, onde foram realizados 46.989 cursos de

inclusão digital. Há 2.264 propriedades aptas a exportar animais em Minas Gerais, 12

Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs - consolidados, e as obras da segunda etapa

do Parque Tecnológico de Viçosa estão concluídas. No Estado, houve, ainda, a

implantação de cinco Polos de Excelência. São eles: de café, recursos hídricos,
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florestas, leite e minerometalúrgico. Para 2011, estão em desenvolvimento a

implantação de 22 Polos de Excelência e Arranjos Produtivos Locais e o atendimento

de 363 Municípios por meio da operacionalização dos CVTs e telecentros. Está

prevista a assistência em 2.137 propriedades de café, visando à certificação do

produto no Estado, além da certificação de 1.500 propriedades de café e 180

propriedades produtoras de cachaça. Nessa área de resultados, a principal

preocupação é qualificar os produtos do Estado, com perspectiva de certificação

tecnológica, a fim de facilitar nossa inserção no mercado internacional.

Na qualidade ambiental, até 2010 foram 9.280ha de área protegidas. Houve a

conclusão da segunda etapa da Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão do

Onça, a ETE Onça, 16 obras de intervenção e de saneamento e fundo de vale

finalizadas, além de quase 5 mil usos de recursos hídricos finalizados. Além disso,

houve a implantação de coleta seletiva em 39 Municípios. Para 2011, a previsão é de

recuperação de 1.750ha de área ambiental e a regularização de 10.000ha de área

protegida.

Agradeço a oportunidade. Há uma questão que surge neste debate que é

recorrente, conforme constatamos com nossa experiência. Eu, pessoa jurídica,

Seplag, passo por isso também. Nosso relacionamento dentro do governo espelha

um pouco o nosso relacionamento com a sociedade civil, porque temos diferentes

estruturas de governo, com políticas públicas distintas e que também disputam

recursos e espaços dentro do governo. Sob a perspectiva do que deve ser feito, de

quais políticas devem ser atendidas, é preciso pensar que, num Estado como Minas

Gerais, onde há diversas carências, é fácil eleger o que deve ser feito. Entretanto,

num debate como o que faremos e no âmbito do próprio governo, onde se elegem

prioridades, necessariamente acabamos escolhendo o que não será feito, que é a

parte mais difícil. É difícil as pessoas entrarem nessa discussão, pois elas elegem

coisas que o Estado deixa de fazer, e o debate a respeito disso é complicado.

Qualquer coisa que se elege como prioridade envolve um acordo rápido e claro.

Entretanto, a parte mais importante e mais difícil do papel do governo é que a

construção da agenda de trabalho, levando-se em conta que o recurso é único,

envolve também a escolha de algo que não será feito, porque várias coisas disputam
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a mesma verba. Cada R$1,00 alocado em um lugar significa R$1,00 que não estará

alocado em outros. Essa é a parte mais difícil. No governo, internamente, sempre

pedimos essa compreensão porque sempre gastamos o que arrecadamos. Se o

recurso não está em determinada área, é porque foi alocado em outra. Estamos,

constantemente, fazendo escolhas, e os senhores farão parte delas nesse trabalho

de fechamento das audiências públicas em Minas Gerais, que envolve a construção

desse último ano do PPAG 2008-2011. Desejo boa sorte a todos. O governo do

Estado está à disposição para interlocução. Vamos continuar recebendo sugestões e

críticas. A Seplag é interlocutora e exerce um papel de coordenação.

Antecipadamente, peço desculpas em relação a perguntas pontuais sobre

determinadas políticas públicas, porque não tenho propriedade para falar sobre todas

as áreas do governo, mas encaminharemos a quem for de direito. Nas discussões

que ocorrerão nos grupos, estarão presentes os gestores de cada uma das áreas

para responder com detalhes aos questionamentos dos senhores. Muito obrigado.

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

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante daremos início à fase dos 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, ao

fazer uso do microfone, se identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensada a

formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para a

sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates

O Sr. Presidente - As pessoas que porventura tiverem alguma pergunta, alguma

dúvida ou alguma intervenção a ser feita poderão dirigir-se a um dos nossos

microfones. Solicito à assessoria da Assembleia Legislativa que recolha as perguntas

feitas por escrito e traga-as à Mesa. Novamente lembro que, a partir das 14 horas,

iniciaremos os grupos de trabalho, com as discussões específicas dos projetos

estruturadores.

A primeira pergunta é do Sr. Geraldo Miguel, do Sind-UTE, para o Subsecretário
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André Reis: “Em 2010 foram atendidos 108 mil estudantes em escola de tempo

integral. Para 2011, qual é a previsão de atendimento em número de estudantes?

Quais são os critérios para essa projeção?”. De acordo com a avaliação do Sr.

Geraldo, na realidade não se trata exatamente de uma escola de tempo integral, mas,

sim, de um aluno de tempo integral. Farei um bloco com as perguntas dirigidas ao

Subsecretário André.

A próxima pergunta é do Sr. Wilson Carlos, de Ituiutaba, Triângulo Mineiro. O

Ituiutaba classificou-se para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Isso não aconteceu na Arena do Jacaré, mas no Parque do Sabiá. O Sr. Wilson

Carlos é da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG. A

pergunta é a seguinte: “Qual o critério adotado para as perspectivas de todos os

projetos estruturadores para 2011?”. Ele gostaria de saber qual foi o critério adotado

pelo governo para as escolhas feitas no processo de revisão que vocês enviaram.

A Fernanda Lyra, da Fesp, pergunta o seguinte: “O programa Minas Olímpica, em

2011, não terá continuação?”. Esta é a primeira pergunta. A segunda é: “Qual o

critério utilizado para a criação das Usinas Mineiras do Trabalho? Elas são

descentralizadas?”. A terceira é: “Qual o critério para o desenvolvimento dos 22 polos

de excelência e arranjos produtivos?”. Com a palavra, o Subsecretário André Abreu

Reis.

O Subsecretário André Abreu Reis - Responderei à pergunta do Geraldo sobre a

escola em tempo integral e, também, uma parte da pergunta do Wilson. Em todos os

projetos estruturadores há uma relação estabelecida. A Seplag tem uma função

metodológica na organização das informações do governo e da construção do

orçamento e dos planos. Apresentamos esse direcionamento e, junto com os órgãos

e com o Governador, construímos as prioridades do governo. A Secretaria e o gestor

dessas ações, o Secretário, têm uma função muito importante na construção dessa

agenda.

Temos 3.900 escolas no Estado. Há escolas com turno matutino, vespertino e

noturno. Um dos gargalos da escola em tempo integral é que, para deixar uma turma

durante todo o dia, alguma outra turma terá que ir para outro lugar, porque há uma

pressão na infraestrutura. Se os alunos da manhã passam o dia na escola, os alunos
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da tarde terão que ir para outro prédio. Portanto, há uma pressão na infraestrutura.

Esse é um dos pontos de que tenho conhecimento.

Entrando um pouco na pergunta do Wilson, há uma participação muito vigorosa do

próprio Secretário, pensando em quais são as oportunidades com esse projeto. A

parceria com a Seplag é construída a partir dessa relação. E, na sua área de

resultados, entre os projetos que estão na sua Pasta, ele dirá qual tem maior

potencial de evolução e qual não tem, para atacarmos os problemas. Será uma

construção feita em conjunto. Não sei dizer especificamente sobre cada um, porque

existem vários projetos nessa área e critérios distintos de construção. Talvez fosse

importante colocar essa questão no grupo sobre educação para que o próprio gestor

saiba quais são as ações de cada um desses projetos, que terão critérios distintos

para o estabelecimento de metas físicas e financeiras para cada exercício.

A Fernanda perguntou sobre o Minas Olímpica. Ele está contemplado para 2011.

Não entendi. Não estava na versão anterior do plano. E no projeto que chegou à

Casa? Você já viu? Ele continuará em 2011.

Há uma pergunta sobre a interiorização do projeto Usina do Trabalho. Se a

Secretária não estiver presente, responderei. Ela já se foi.

Esse projeto tem participado de forma integrada com o projeto Travessia, do qual

vocês já devem ter ouvido falar. É um programa que atacará os Municípios de menor

desenvolvimento do Estado de forma integrada e transversal, com várias políticas

públicas. Na sua atuação, ele contempla diversas intervenções no Município de uma

só vez. A ação do Usina faz parte...

A Sra. Poliana Cardoso Lopes - O Usina tem duas vertentes. Uma delas está ligada

ao Travessia, com a capacitação de oficiais da construção civil para trabalhar na obra

que o Travessia leva ao Município. Levanta a potencialidade econômica municipal e

capacita trabalhadores para algum setor forte no Município.

A outra vertente do Usina do Trabalho está relacionada à demanda de qualificação

das empresas de diversos Municípios, não só dos Municípios do Travessia. É isso.

O Sr. Diogo Sie Carreiro Lima - Quanto aos polos de excelência ou de inovação, o

critério de escolha do seu tipo de implantação leva em consideração a potencialidade

econômica da região onde está localizado o Município. Por exemplo, Patrocínio pode



____________________________________________________________________________
188

ter um polo de excelência na área de café, porque essa é a vocação do Município e

da região em que se localiza.

O Sr. Presidente - À tarde, teremos os grupos específicos de trabalho e poderemos

aprofundar os assuntos objeto de perguntas.

Pergunta do Arley da Silva Silvério, da APPMG e do Conservatório de Música de

Araguari, ao André: “A produção cultural faz parte da economia da cultura e da

geração de renda do Estado. Como o Estado pretende avançar e descentralizar os

recursos para o interior, sendo que, para alcançar esse objetivo, tem de haver uma

discussão com os Municípios para compreender suas necessidades?”.

Pergunta oral de Maria Alice da Silva, da Frente de Defesa dos Direitos da Criança

e do Adolescente - FDDCA-MG: A Sra. Maria Alice da Silva - Bom dia a todos. Dr.

André, compreendi que temos de deixar para os grupos questões mais específicas,

porém temos vivido uma necessidade premente com relação às medidas

socioeducativas no Estado, pois os nossos adolescentes estão morrendo, seja em

cadeias públicas, seja no Centro de Internação Provisória Dom Bosco. Trago esta

questão para que o Estado, por intermédio do senhor, assuma um compromisso ético

e político para a efetivação dessas medidas com dignidade, preservando-se, assim, a

vida e o processo educativo a que esses meninos têm direito. Preocupa-me a

proposição do PPAG para 2011, porque, em 2010, havia uma previsão orçamentária

bastante significativa. Trabalhamos imensamente, durante a revisão do PPAG, para a

manutenção do orçamento previsto. No entanto, o programa, em que há seis ou sete

ações, sofreu uma redução significativa de quase 58% no seu orçamento para 2011,

passando de pouco mais de R$77.000.000,00 para R$32.000.000,00. A redução mais

acentuada se deu na construção de unidades socioeducativas, que, de

R$28.000.000,00 em 2010, passou para R$8.500.000,00 em 2011. Ou seja, houve

variação negativa de 70% dos recursos orçados, sendo que, até agosto deste ano,

foram executados apenas 6% dos recursos planejados para essa ação. Se entendi

bem, foi prevista a construção de 100 centros socioeducativos? Não sei como existe

essa possibilidade, pois havia cinco ou seis previstos para o período, mas apenas um

está em andamento. Como eles serão construídos, se, em 2010, havia a previsão de

construção de um em Unaí, um em Itajubá e outro na Região Metropolitana, o que
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não ocorreu? Teremos, no planejamento de 2011, a priorização, de fato, da

implantação desse sistema socioeducativo no Estado? A situação é alarmante.

Temos trabalhado intensamente junto à Frente, e nossa preocupação é imensa,

porque os meninos estão morrendo. Neste ano, houve três mortes. É preciso que o

Estado dê um basta nisso.

Não é possível mais isso, e esperamos do Estado um compromisso. Compreendi

perfeitamente e acho que o senhor tem toda a razão quando diz que os grupos são

espaços adequados. Mas, para nós, já passou demais do limite, e precisamos que o

Estado assuma, principalmente por causa da questão da construção. E isso não é

uma prioridade, menos ainda há vontade política por parte da Secretaria de Obras

Públicas. Não recebe.

O Sr. Presidente - Obrigado, Maria Alice. Há mais duas perguntas por escrito. Uma

é do João Neto, o Netinho, de Ibirité: “Qual o critério do ensino profissionalizante para

a execução nas escolas do Estado? O que o governo tem feito no sentido de

apresentar proposta para a integração dos Municípios da Região Metropolitana,

principalmente Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, Brumadinho, Betim e Bonfim, no que

diz respeito a transporte urbano e pavimentação de MGs nas regiões não

asfaltadas?”. A outra pergunta é do José Carlos Balbino, do Sindifes: “Sou servidor da

UFMG. Informo que tem um canal que passa pelo câmpus e que leva o esgoto

sanitário do Bairro Caiçara e do Shopping Del Rey, deixando um mau cheiro horrível.

Não seria possível construir uma estação de tratamento naquela região?”. Depois

faremos o segundo bloco; já temos nove perguntas.

O André vai responder às perguntas, mas, em razão do horário, a quem tiver

intenção de fazer alguma pergunta por escrito, informo que faremos o último

recolhimento no Plenário.

O Subsecretário André Abreu Reis - A primeira pergunta é do Arley, do

Conservatório de Música, que quer saber sobre a interiorização da cultura. Esse tema

está na estrutura organizacional da Secretaria de Cultura. Começo já fazendo mea-

culpa em relação a esses temas, porque não sou especialista neles, mas vou dizer o

que sei.

Existe na Secretaria de Cultura, uma estrutura organizacional que trata da
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interiorização da cultura. Em relação a 2011, conseguimos uma vitória importante

quanto às possibilidades de financiamento de projetos culturais, no que tange à

revisão da Lei do Fundo Estadual de Cultura. Foi uma revisão importante, porque a lei

propiciou duas formas de financiamento: uma do Tesouro Estadual e outra com

recursos advindos do Fundese, um fundo do BDMG. Esse Fundo era destinado

somente para financiamento de projetos de cultura, era um financiamento

reembolsável, para quem tivesse algum aproveitamento econômico nessa área. Com

a revisão da lei, a divisão desses recursos passou a ser relativizada, de modo que os

recursos, a cada encerramento de um exercício, podem ser utilizados também nos

projetos não reembolsáveis. É um Fundo cujos recursos de financiamento são

tratados diretamente com os Municípios e com os produtores culturais e organizações

não governamentais. Se não me engano, o edital de 2011 vai sair em dezembro.

Essa é a informação que tive.

Esse novo formato do Fundo deu um caráter mais permanente ao financiamento, e

continua possibilitando a inserção de recursos do Tesouro Estadual, que são os mais

disputados por todas as áreas. Na verdade, trata-se de um recurso mais livre do

Estado, que será disputado pelas áreas de educação, de segurança pública, de

saúde, etc. E com essa vinculação direta e a possibilidade de financiamento de

projetos não reembolsáveis, os recursos são uma fonte permanente, o que não

existia para projetos não reembolsáveis. Não é um montante excepcional, mas para a

área de cultura é muito importante e significativo, porque são R$5.000.000,00 ou

R$6.000.000,00 por ano para financiar projetos culturais.

O mais importante é que ele é perene. O setor não disputará, com tanto vigor, os

recursos com as outras áreas de políticas públicas de governo.

O Sr. Arley da Silva Silvério - Um dos problemas que enfrentamos é o de discutir o

recurso do PPAG para o Estado, porque o interior sempre sofre por falta de recursos.

Com a descentralização, percebemos avanços com o Fundo Estadual de Cultura,

com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, em relação ao ICMS, que é a relação de

captação de recursos. Ainda somos penalizados no interior, pois as empresas só

investem no interior por causa da Lei do ICMS e da Lei de Incentivo à Cultura.

Solicitamos que o interior seja mais ouvido, que vocês venham aos Municípios do
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interior e comecem a discutir as propostas no PPAG para compreendermos como

serão aplicados esses recursos. Compreendemos que há o Fundo Estadual de

Cultura, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, todos esses recursos que vocês

disponibilizam para nós. Mas devemos discutir essas políticas nos Municípios do

interior. Com essa discussão nos Municípios, perceberemos o que é possível

melhorar no Estado. A proposição é essa.

O Subsecretário André Abreu Reis - Maria Alice, só iniciarei, pois o Diogo é que tem

acompanhado esses projetos no setor da Defesa Social. Reconhecemos a

recorrência desses fatos, a Gláucia também vinha acompanhando esses projetos

junto ao governo do Estado.

Em relação ao setor de obras, falarei de forma geral, pois já fui cobrado quanto a

isso. O Deputado já me ligou para falar a respeito disso. Na época, liguei para o então

Diretor-Geral do Deop, hoje Secretário Estadual de Obras Públicas. Essa senhora

está vocalizando essa reclamação, mas na verdade ela vem de várias áreas. Fica

parecendo que estamos preterindo a área socioeducativa. Da forma como o senhor

disse, ficou parecendo isso, mas não é verdade que estamos preterindo a sua área.

Se a pergunta for feita relativamente a qualquer outra área do governo, será dito que

estamos preterindo essa área especificamente. São pressões que aparecem em

todas as demais áreas. Na área de meio ambiente, sofremos bastantes pressões, e a

capacidade de processamento e realização dessas obras tem sido complicada.

Estamos acompanhando-as bem de perto junto ao setor de obras.

Temos de evoluir em nossa capacidade institucional de processar essas demandas.

Isso ocorreu, inclusive, com o mercado. Darei um exemplo paralelo de

processamento disso. Em 2004, começamos com o Proacesso e sabíamos que

nunca cumpriríamos a meta, porque o mercado não dava conta de construir o que

estávamos dispostos a construir. Internamente, no governo, há alguns gargalos no

setor de obras, pois as demandas são muitas. Há algumas questões a serem

contempladas na alteração da estrutura desses órgãos para que sejam avaliadas as

possibilidades de se darem respostas mais rápidas e efetivas. Se perguntarmos se os

Municípios também têm um canal junto à Setop, encontraremos alguns problemas. O

Secretário sabe de tudo isso, pois todos os órgãos do Estado levam essas demandas
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para ele. Há obras em andamento de toda a natureza. Na mesa do Secretário há um

conjunto enorme de demandas.

Sobre a priorização, que é o tema que a senhora abordou, há diversas questões

emergenciais, tanto quanto essa, e tratam inclusive de prédios que caem. Na área de

segurança pública, temos pressa de, em todas as regionais da Polícia Civil,

emergencialmente, processar essas demandas.

O Diogo acompanha esse projeto há mais tempo, então vou deixar os

questionamentos para ele. Entendo sua observação como apelo. Isso é bom para a

Seplag. Já conhecemos esse problema, porque vimos acompanhando há alguns

anos esse dilema do setor socioeducativo. O Diogo poderá falar a respeito dessas

questões, explicá-las à senhora. Talvez meu grupo seja um ponto fundamental para

um debate mais detalhado sobre o que vem ocorrendo.

O Sr. Diogo Sie Carreiro Lima - Continuando a resposta do André sobre a execução

orçamentária, em 2009 tiramos parte do recurso do sistema socioeducativo que

pagava os agentes socioeducativos, que estava no projeto. Tiramos em torno de

R$26.000.000,00 do projeto em 2009.

Na verdade, mudamos de área. Até 2010, orçamos um valor muito maior do que

aquele que normalmente orçamos para a área. Orçamos uma parte grande em

recurso de operações de crédito que não se efetivaram.

O Subsecretário André Abreu Reis - Na verdade, a ampliação para o Orçamento de

2010 tinha sido a demanda do próprio Governador, para que se orçasse esse valor

em 2010. Só que há a questão da contingência que acabamos sofrendo. Esse

recurso é de operação de crédito junto ao Banco Mundial. Para cada centavo que o

dólar cai, perdemos R$1.000.000,00. Duas parcelas desse recurso serão

internalizadas até o final do ano. Estamos aguardando, porque perderemos uma

fortuna se internalizarmos esse dinheiro com o dólar baixo como está. Haverá uma

importante perda de receita para o Estado, não só na área socioeducativa. Quando

fizemos o Orçamento, em setembro do ano passado, o dólar estava em torno de

R$1,75; chegou a R$1,66 e está em torno de R$1,70. A perda de recursos será

enorme para todas as áreas do Estado que estão sendo financiadas com esse

recurso, mas são questões contingenciais. Ao longo do ano, todas as demais fontes
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de receita passam por contingências que temos de acompanhar e tentar acomodar de

alguma forma.

O Sr. Diogo Sie Carreiro Lima - De certa forma, o recurso orçamentário financeiro é

menor do que o Orçamento. Isso vale para o socioeducativo, daí a execução baixa.

Isso é parte da resposta da execução baixa na Constituição, mas não é a resposta

em si.

Se considerarmos o Orçamento de 2011 e o remanejamento do pagamento de

agentes socioeducativos do projeto, ele estaria mais ou menos no nível de 2008 ou

de 2009, com um orçamento semelhante.

Para este ano, havíamos previsto a construção de três centros socioeducativos,

mas apenas um, localizado na região do Horto, será concluído. Os outros dois

enfrentam os problemas clássicos de conseguir um terreno adequado, de fazer o

projeto executivo com qualidade. No momento, dois projetos executivos estão

prontos, um em Unaí e outro em Itajubá, regiões que não têm centro socioeducativo.

Está prevista a construção de um no próximo ano. Esse recurso de R$8.000.000,00

só reflete parte da execução, porque temos um convênio assinado com a Sinaf, que

prevê a construção de um centro socioeducativo. Então, temos recursos a mais do

que esses R$8.000.000,00, mas não podemos orçar porque esse recurso já foi

internalizado. Ano que vem teremos de suplementar esse recurso, com base na

execução. Temos mais do que esses R$8.000.000,00, de fato, em torno de

R$10.000.000,00 a mais, em termos de construção.

De acordo com a execução de obras, a Subsecretaria de Atendimento

Socioeducativo também fez investimentos em outras áreas, tentando suprir esse

problema de disponibilização de vagas em centros socioeducativos. Então, investiu

em liberdade provisória, semiliberdade e atendimento em meio aberto. Disponibilizou

mais vagas para atender adolescentes que cometeram infrações mais simples,

tentando, de certa forma, atender à demanda. Sabemos que a construção de centros

socioeducativos de liberdade provisória e privação de liberdade é um problema. Tudo

o que está sendo feito tem por objetivo resolver esse problema. Apesar de as obras

não terem ocorrido de fato, em vários locais as etapas anteriores estão sendo

cumpridas, para que possamos iniciá-las e terminá-las dentro do prazo mais curto
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possível. É o que estamos tentando fazer na área de defesa social e de medidas

socioeducativas. Espero que tenha conseguido responder à sua questão.

O Subsecretário André Abreu Reis - João Carlos Balbino pergunta sobre o canal

dentro do câmpus. Vou ter de passar essa pergunta a um representante da Sedru,

que tem maior interlocução com a própria Copasa e condições de dizer se a

competência para a solução desse problema é municipal ou estadual. Vou levar o

assunto para a Sedru, mas recomendo a você que participe do Grupo Vida Saudável,

que tratará da parte de saneamento, pois lá alguém poderá falar sobre o assunto com

mais propriedade que eu.

João Neto, de Ibirité, faz dois questionamentos. No primeiro, quer saber como as

escolas do Estado podem participar efetivamente do ensino profissionalizante. Na

verdade, a questão aqui é o foco: não é a escola que participa, é o aluno. Os alunos

passam por um processo de seleção com base no edital e vão fazer esses cursos

contratados na rede de fornecimento do mercado, como no Sebrae, que faz parte do

Sistema S. Na verdade, não é a rede estadual que promove esse curso

profissionalizante. No segundo, quer saber o que o governo tem a apresentar para a

integração dos Municípios da Região Metropolitana, principalmente para a área de

Ibirité. Não precisa ser especificamente para a área de Ibirité. Sei que já está

marcada a data para que a Assembleia apresente o plano de desenvolvimento da

Região Metropolitana. Se não me falha a memória, será em dezembro. Talvez você

consiga ver isso no “site” da Assembleia ou dentro da própria Secretaria de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Acho interessante que isso seja

discutido no Grupo Redes de Cidades e Serviços, porque haverá representantes da

Secretaria que poderão falar com propriedade sobre Ibirité.

O Sr. Presidente - Última rodada. Quero fazer um comentário sobre as medidas

socioeducativas. Subsecretário, o problema é que, comparativamente, no Proacesso

ou no ProMG a execução orçamentária é infinitamente superior. Então, não há nível

de comparação. Em 2009, a pior execução orçamentária foi na construção de

unidades socioeducativas. É um problema crônico. Pelos dados que a Maria Alice, da

Frente de Defesa, apresentou, esse problema se repetirá.

Parece-me que as pessoas gostam de inaugurar obras do Proacesso, que ligam
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Municípios, mas não gostam de inaugurar centros socioeducativos. Com todo

respeito, lembro-me do Luxemburgo tentando explicar por que deixou o Galo na zona

de rebaixamento. Não há explicação. Obviamente, no caso em questão, essa

explicação não é de vocês, mas do órgão que constrói esses centros, ou seja, da

Seplag. Evidentemente, o Subsecretário de Orçamento não resolverá a questão

política. O nível de execução orçamentária do Proacesso é muito maior. Para o

Proacesso, existem licenciamento ambiental, questões técnicas, projeto do Executivo,

licitação. O procedimento legal e ambiental exigido para a construção de estradas é o

mesmo exigido para a construção de um centro socioeducativo.

Devemos reconhecer que talvez exista um preconceito do Município ou da região

que não quer receber um centro socioeducativo. Essa reação da própria sociedade

dificulta a disponibilidade de terreno para o Estado construir esses centros. Ao que

me consta, essa responsabilidade não é da Seplag. Por isso, Maria Alice, devemos

verificar isso novamente no grupo. Parece-me que existe pouco zelo pela urgência

que o assunto merece. Diogo, é importante a ampliação das medidas em meio

aberto. Aprovamos emendas nesse sentido.

A Subsecretaria realizará um seminário - em que a nossa Comissão apresentará

emendas - com o objetivo de estimular os Municípios a terem prestação de serviços à

comunidade - PSC - e liberdade assistida. Em função do tipo e da gravidade de

infração, principalmente pelo uso de drogas, muitos jovens necessitam ser

internados. Assim, não se trata de PSC nem liberdade assistida, mas de internação.

A responsabilidade, nesse caso, não é da Seplag.

Farei duas perguntas ao Subsecretário André Reis, e a primeira diz respeito a

drogas. O Estado elaborou um programa associado, de caráter descentralizador.

Nesse programa, senti falta de integração com outras áreas e de uma atenção maior

à recuperação e ao tratamento do usuário de drogas. Parece-me que existem ações

de descentralização para os Municípios. A comunidade terapêutica é o princípio que

inspirou a ação existente no atual PPAG. Houve um salto ao ser transformada em um

programa associado mais amplo. Senti falta, por exemplo, de uma ação mais direta

do Estado na ampliação dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas -

CAPS-AD. Pareceu-me uma sinalização positiva: “Vamos transformar em associado,
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quem sabe podem ser transformados em estruturadores”. Na prática, ao verificarmos

os recursos, o aporte e a ação efetiva, concluímos que se trata de uma ação de

descentralização para os Municípios. Como essa situação envolve Municípios de

porte pequeno, desprotegidos - entre aspas - sob o ponto de vista de capacidade

financeira e institucional, pergunto se esse projeto associado poderá ser um pouco

mais denso.

A segunda questão é a seguinte: tramita na Assembleia um projeto que cria um

fundo específico de combate à pobreza em Minas Gerais. Não percebi um nexo entre

a existência desse fundo e as ações constantes da revisão do PPAG para o ano que

vem. Esse assunto será objeto de uma audiência pública que requeri na Comissão de

Participação Popular, a fim de discutir esse fundo, que é muito importante. Talvez a

meta mais importante do governo seja combater a pobreza no Estado. Qual é o nexo

entre esse fundo e a estratégia do PPAG para 2011?

Serão feitas três perguntas orais. A primeira será formulada por Beatriz Cerqueira,

do Sind-UTE. Com a palavra, a Sra. Beatriz Cerqueira.

A Sra. Beatriz Cerqueira - Bom dia. Não vou fazer uma pergunta, mas um registro.

Quero fazer um apelo, não é uma demanda específica, por isso achei pertinente

partilhar deste primeiro momento do debate. Vivenciamos duas experiências. A

primeira em 2003 e a segunda em 2007, por isso achamos que uma nova experiência

no mesmo sentido seria algo natural. Tenho em mão a Mensagem nº 580, assinada

pelo Governador Antonio Anastasia, de 3/11/2010. O apelo que faço, Subsecretária, é

sobre algo que acho ser um debate pertinente a toda a sociedade. O PMDI vai até

2023, o que quer dizer que nosso Estado faz um grande e importante planejamento.

As audiências querem dizer que esse planejamento é feito com a sociedade civil. O

PPAG, na verdade, vai traduzir as estratégias do PMDI. Entendo que os programas

estruturadores já traduzem qual modelo de gestão que o Estado de Minas tem, e,

evidentemente, o resultado da eleição quer dizer uma continuidade desse modelo. A

Mensagem nº 580 é um pedido de delegação de autonomia ao Governador para que

possa editar leis delegadas para reestruturar a administração, ou coisa semelhante,

no início de sua gestão.

Acho que é uma incoerência participar de uma audiência que tem a participação da
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sociedade e passar o mês de janeiro sem que esta tenha qualquer possibilidade de

participação no que vai vir para reestruturar o Estado. O Estado já está reestruturado.

Vem aí uma terceira fase de que nós, enquanto sociedade, devemos e podemos

participar. Na verdade, se, de quatro em quatro anos, precisamos de 60 ou 70 leis

delegadas, isso significa que o Estado está dizendo que não está planejando a longo

prazo. As leis delegadas, se fizermos uma leitura delas, modificam a estrutura de

conselhos, por exemplo. Os conselhos são os espaços de que, enquanto sociedade

civil, podemos participar. As leis delegadas modificam a estrutura das Secretarias,

modificando, por consequência, a estrutura do servidor público, que é o prestador de

serviços à população. Precisamos dar atenção a isso, pois ele sequer vai ser ouvido.

Trata-se de um monólogo, se me permitem dizer, do Poder Executivo, que vai,

durante 30 dias, editar suas leis delegadas.

Por isso, fica o meu apelo para que tenhamos espaços como este e que todas as

modificações que ainda serão necessárias e que ainda não estejam contempladas

nessa revisão do PPAG sejam fruto de um debate com a sociedade e com esta Casa.

Este é o apelo que gostaria de deixar a esta Casa, para que façamos esse debate.

Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Beatriz. Assino embaixo. Com a palavra, o Sr.

Gildázio Alves Santos, do Consea.

O Sr. Gildázio Alves Santos - Bom dia a todos. Quero registrar a participação do

Consea e dos Conselheiros em várias audiências públicas do PPAG. Temos o

Deputado André Quintão como Conselheiro, a Assembleia Legislativa, que tem

contribuído muito com o Conselho e principalmente com a Comissão de

Monitoramento e Orçamento das Políticas Públicas.

Fizemos um estudo das propostas sobre segurança alimentar, por isso gostaria de

deixar aqui algumas preocupações sobre alguns projetos associados de segurança

alimentar e um programa estruturador na área de segurança alimentar. Primeiro,

quero registrar, em relação ao programa associado Escola Família Agrícola, que

houve uma redução de 37,5% em seu orçamento. Quero perguntar ao André Reis, ao

Diogo e à Poliana o porquê da redução nesse programa, considerando também que

houve exclusão de outras ações dele.
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Outro programa também muito importante é o programa da alimentação escolar,

que aparece como um programa associado. Temos uma lei federal recente, a Lei nº

11.947, de 2009, que prevê a compra de, no mínimo, 30% dos produtos da agricultura

familiar para a merenda escolar.

Percebe-se uma ampliação pequena dos recursos, em torno de 30%, mas nota-se

uma redução dos beneficiários. O que aconteceu para que houvesse essa redução

significativa dos beneficiários do programa? Foi apresentada uma emenda popular

em outros PPAGs reforçando a participação da sociedade, do Conselho, pois

entendemos que um dos maiores desafios para as quase 4 mil escolas é implantar a

Lei nº 11.947 e garantir a compra da agricultura familiar. Foi proposta essa emenda

de 250 mil, que é relativamente pouco, mas ela é fundamental para capacitar os

agricultores e os Diretores de escola para garantirem essa compra. Contudo, essa

emenda popular foi excluída deste PPAG.

Outra questão que também se constitui uma preocupação muito grande é o

programa estruturador Minas sem Fome. Quando se fala do fortalecimento da

agricultura familiar, algumas questões nos afligem, como a redução de recursos para

algumas ações no PPAG. Exatamente na ação da agricultura familiar vê-se uma

redução de 90% dos recursos. Queria que vocês explicassem como vamos avançar e

fortalecer a alimentação escolar e a agricultura familiar reduzindo recursos. Essa é

uma preocupação do Consea, alguns Conselheiros estão presentes e gostaríamos

que vocês nos respondessem, para que pelo menos saiamos convencidos em

relação a reduções drásticas no orçamento para ações tão fundamentais,

considerando que neste ano foi aprovada a Emenda à Constituição nº 64, que

garante o direito humano à alimentação adequada como direito social. Como Minas

Gerais vai garantir esse direito humano à alimentação se reduzimos recursos para

essa ação tão essencial?

O Sr. Presidente - Obrigado, Gildázio. A última inscrita é a Clara Selma.

A Sra. Clara Selma Muniz Ribeiro - Bom dia. Meu nome é Clara, sou socióloga,

especialista em políticas públicas e represento agora a sociedade civil. Minha

pergunta é dirigida ao André. Ao discutir a execução orçamentária, você disse que, se

o Orçamento não é alocado em determinada área, é porque ele o foi em outra.
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Pergunto: qual, já que foi feito um planejamento? Quais foram as áreas que tiveram

prioridade e para as quais esse recurso foi desviado, já que estamos, sim, num ano

eleitoral, quando foi gasto muito dinheiro pelo Estado em propaganda?

Aproveito para discutir a criação de centros de integração de medidas

socioeducativas, que, a meu ver, não foi explicada adequadamente. Acredito que a

maioria das pessoas acha que os governos inauguram determinados centros, mas

não colocam o pessoal necessário nem fazem um planejamento acerca do seu

monitoramento e manutenção. O que está sendo promovido nesses locais? Está

realmente acontecendo algum avanço? Essas crianças realmente estão sendo

sociabilizadas? Para onde elas retornarão? Gostaria de saber, uma vez que acontece

um planejamento e determinados recursos são dirigidos para outras áreas, como se

justifica isso para a implementação de políticas públicas. Esse orçamento está

definido para determinadas áreas e é desviado para outros locais. Qual é a

explicação para isso? Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Clara. Temos as duas últimas perguntas dirigidas

ao André: a primeira é de Luciano Mendonça, de Itapecerica, sobre o projeto e a

execução do contorno rodoviário da cidade de Itapecerica, que sofre, hoje,

intervenção judicial. Ele quer saber se há alguma solução para isso. A outra é de Adi

dos Santos, da Federação dos Aposentados, que quer saber se não seria melhor

transferir a responsabilidade do Enem para as universidades e o que você acha do

sistema de cotas. Com essas duas perguntas, encerraremos a fase dos debates e

passaremos para as considerações finais do André, do Diogo e da Poliana.

Convidamos a todos a participarem das atividades da tarde.

O Subsecretário André Abreu Reis - Há uma questão sobre drogas e outra sobre

pobreza. Quanto ao combate às drogas, escuto mais a preocupação do Governador:

ele escolheu algumas pessoas que são referência para cuidar desse assunto. Sobre

a estrutura do programa, não conheço a alteração que foi feita. Sei apenas que, neste

ano, por causa da eleição, tivemos até 30 de junho para apresentar a regra de

repasse de recursos, uma das demandas pelas quais mais fui cobrado. Estou em

outro polo de liberação, de acompanhamento dos recursos aplicados. Esse foi um

dos que mais teve advogados dentro do governo para garantir a sua continuidade,
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que estava em risco por causa da questão eleitoral. Há uma preocupação em relação

ao combate às drogas. O Cloves Benevides, o Tadeu Barreto e próprio Governador

estão cobrando uma solução rápida para perenizar essas ações, para que a

manutenção seja garantida até o primeiro semestre de 2011.

Sobre o Fundo de Combate à Pobreza, participei de apenas algumas questões em

sua concepção. Pode ser que a própria Secretaria venha aqui falar a esse respeito,

mas ele não surge como novidade, da mesma forma que o Fundo Estadual de

Cultura. Acho que a sua pretensão inicial é perenizar alguma forma de financiamento

do combate à pobreza no Estado. Alguns dados que podem não ter ficado claros no

projeto de lei podem ser esclarecidos pela Secretaria da Fazenda, mas a ideia

fundamental é que, por esse fundo, possam ser perenizadas as ações de combate à

pobreza de forma mais vigorosa e com a garantia de financiamento para tirá-lo da

disputa das demais políticas públicas por recursos públicos. Na audiência, a

Secretaria de Fazenda poderá falar um pouco mais sobre esse formato de

financiamento, porque, pelo que sei, a Fazenda é que estava fazendo esse

acompanhamento.

A pergunta da Beatriz diz respeito às leis delegadas. Não sei se estou

completamente por fora, mas até hoje ninguém me perguntou sobre isso. Acho que

essa mensagem foi encaminhada muito mais por precaução que por vigor em relação

a grandes alterações da estrutura de governo. Posso estar tão por fora quanto você,

Beatriz. Também essa questão não é propriamente da minha área. Embora possa

estar por fora do assunto, não vi nenhuma movimentação nesse sentido. Das outras

vezes, houve movimentação até das equipes, que trabalhavam até tarde, mas, até o

momento, não vi nenhuma que possa sugerir grande alteração na estrutura, o que

não quer dizer que não possa haver alguma. Desconheço grandes pretensões de

alteração da estrutura do governo para 2011.

Pergunta do Gildázio, do Consea. Surpreendem-me alguns pontos da sua

consideração. Eles não podem ser financiados com recursos do Fundeb, e sempre

alocamos o que a Secretaria demanda para a escola família agrícola. A questão da

extensão do financiamento pode ser discutida com o Filocre ou o Gilberto. Talvez o

Filocre seja a melhor pessoa para falar disso. Normalmente, nos debates
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orçamentários, são apresentadas contas gigantescas, e temos de negociar, porque

não se pode atender à demanda de todos os órgãos. Então, chegamos a um ponto de

negociação. Talvez esse seja um ponto, em que nós perguntamos quanto custa.

Geralmente não recebo os detalhes, mas é feito um cálculo de custo por aluno, e

acho que, da mesma forma, em relação à rede estadual.

Poliana, você vai falar sobre o Minas sem Fome?

A Sra. Poliana Cardoso Lopes - Falarei um pouco sobre o Minas sem Fome. Houve

grande redução em relação à ação de apoio à agricultura familiar, devido à

reestruturação do programa. Tratava-se de uma ação guarda-chuva, que abrigava

diversas ações pontuais, principalmente a de hortas comunitárias. Havia, por

exemplo, demanda da Emater por compra de trator ou de equipamento agrícola para

apoiar alguma associação. Criamos diversas ações, como a de apoio aos

quilombolas, aos indígenas e à feira livre, pulverizando o recurso de ação de apoio à

agricultura familiar. Com a expansão das ações, houve redução do recurso

concentrado nessa ação. É basicamente isso.

O Subsecretário André Abreu Reis - Clara, você usou uma palavra que não

considero ideal.

O Sr. Gildázio Alves dos Santos - A questão se refere à alimentação escolar. Houve

aumento do recurso, porém redução dos beneficiários do programa.

O Subsecretário André Abreu Reis - Sobre a questão do atendimento e metas,

posso conversar com eles, mas não sei responder. O programa é financiado pelo

governo federal, que repassa os recursos, baseado no cálculo do percentual por

aluno. Isso não faz muito sentido. Pode haver algum equívoco, porque geralmente o

custo é por aluno. Se houve aumento do recurso, isso não faz sentido. A Clara disse

que os recursos foram desviados - “desviados” não é uma boa palavra - e que foram

alocados em outro lugar. Pergunta que lugar é esse. Eu estava me referindo a este

debate.

Nesse processo de elaboração orçamentária, nesse processo de discussão de hoje,

na verdade, quando qualquer pessoa coloca R$100.000,00 para locação em alguma

área, o custo fica com os Deputados. Eles deverão saber de onde vão tirar isso.

Deverá ser de uma emenda. Quando os senhores colocam isso, normalmente não
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indicam de onde o recurso sairá. Era isso o que eu dizia: quando qualquer recurso e

todas as emendas saem desse debate para a construção do próprio plano - não estou

falando de remanejar recursos de um lugar para outro, mas da construção de um

orçamento -, estou fazendo escolhas. O fato de eu alocar recurso em uma

determinada área significa que ele está lá orçado e planejado para ela, e não para

uma outra. As áreas de políticas públicas e organizações disputam recursos.

Contudo, esse custo basicamente fica no Poder Executivo, que decidirá de onde sairá

o recurso. Na verdade, a sociedade civil não quer saber de onde vem o

financiamento. Na verdade, ao longo da história, no Brasil - e viemos acompanhando

isso -, o custo cairá sobre vocês, pois até hoje a carga tributária nunca diminuiu. O

processamento dessas demandas e a solução ótima tendem a aumentar a despesa

global dos governos, ao invés de remanejar e cortar custos de uma área ou outra,

pois sabemos que todas elas sofrem grandes pressões para que mais gastos sejam

realizados nelas. Na verdade, sou até pessimista quanto a esse assunto, pois acho

que, a médio e longo prazos, o gasto público e a carga tributária aumentarão em

razão da ampliação da própria interlocução, isso que estamos fazendo aqui. Essa

aproximação torna esse acesso ao financiamento das políticas públicas um pouco

mais próximo, e a solução ótima sempre acaba sendo aumentar a despesa e, para

isso, de algum lugar deve vir o financiamento. Era isso.

Sobre a pergunta do Luciano Mendonça, a respeito do contorno rodoviário de

Itapecerica, quero dizer que não faço a menor ideia sobre isso. Talvez isso seja

melhor conversado com o Botinha. Qual é o grupo? O de Logística e Integração. Ele

se reunirá na Escola do Legislativo, na parte da tarde, e lá estará presente o pessoal

da Secretaria de Obras e do DER, que cuidam especificamente dessa área. Eles

saberão esclarecer ao senhor a questão de Itapecerica. É provável que esteja lá o

Eugênio Botinha, mas, caso ele não compareça à reunião, qualquer pessoa do grupo

poderá dizer algo a esse respeito.

Não tenho como esclarecer a questão mencionada pelo Adi dos Santos a respeito

do Enem, que é realizado pelo governo federal. Na verdade, essa questão afeta a

rotina dos estudantes que realizam as provas. Perguntou-se por que não passar essa

responsabilidade às universidades. Essa questão deve ser encaminhada ao
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Ministério da Educação, ao Fernando Haddad, pois ela é conduzida e controlada pelo

governo federal, e não pelo governo estadual. Ele pergunta o que penso sobre o

sistema de cotas. Adi, sobre o sistema de cotas tenho uma opinião particular, porque

geralmente tendo a gostar de políticas de ações afirmativas, mas não sou especialista

nesses formatos nem na construção dessas políticas, e não posso falar sobre esse

sistema específico dessa natureza. Contudo, isso é algo que me apetece, pois penso

que é interessante na formatação de políticas públicas para reduzir algumas

diferenças intergeracionais tanto para negros quanto para alunos da escola pública,

etc. Isso é algo pelo qual me interesso. Então, está bom. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Subsecretário André Reis, ao Diogo e à Poliana

e aos demais gestores a presença sempre séria, responsável e correta na

Assembleia Legislativa. Tenho certeza de que só não foi respondido o que precisa de

um detalhamento nos grupos de trabalho. Agradecemos ainda a todas as entidades

presentes e à TV Assembleia.

Encerramento

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 9, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas,

com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do

dia 9/11/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 18.251, EM

11/3/2008

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Delvito Alves,

Antônio Carlos Arantes e Luiz Tadeu Leite (substituindo este ao Deputado Sávio

Souza Cruz, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Delvito Alves,

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

Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer do relator sobre o Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.251 (ex-Projeto de Lei nº 56/2007). O Presidente passa à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela manutenção do veto (relator:

Deputado Antônio Carlos Arantes). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

suspende os trabalhos para que se lavre a ata. Reaberta a reunião, o Presidente

solicita ao Deputado Luiz Tadeu Leite que proceda à leitura da ata, que é aprovada e

assinada pelos membros presentes. A seguir, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 11 de março de 2008.

Delvito Alves, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/8/2010

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, Ademir Lucas (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD) e Tiago Ulisses (substituindo

o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Jayro Lessa, 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 apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.702/2010, em turno único,

para o qual designou relator o Deputado Inácio Franco. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.702/2010 (relator:
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Deputado Inácio Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, 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, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Rosângela Reis.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/10/2010

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Maria Tereza

Lara e Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por indicação da

Liderança do BPS) e o Deputado João Leite, membros da supracitada Comissão.

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

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

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

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

reunião se destina a apreciar 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”, no dia 22/10/2010: ofícios dos Cel. PM Aramis

Linhares Serpa, Secretário da Segurança Pública do Estado do Paraná e do Sr.

Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições em turno único, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.605/2009 (Deputada Maria Tereza

Lara) e 4.821/2010 (Deputado Tenente Lúcio). 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 6.689/2010. 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

Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir as condições de segurança no trabalho dos servidores do Poder

Judiciário; e seja encaminhada aos policiais civis lotados na 5ª Delegacia do
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Departamento de Investigações Antidrogas manifestação de aplauso por efetivarem a

ação policial que culminou na identificação e prisão de uma quadrilha interestadual de

tráfico de drogas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 novembro de 2010.

João Leite, Presidente - Tenente Lúcio - Wander Borges.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/10/2010

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada 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

Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data mencionada entre parênteses: cartão do Sr. Lindolfo Fernandes de Castro,

Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais -

Sindifisco - (20/8/2010) e ofício da Sra. Patrícia Maria Landi da Silva Bastos, Diretora-

Geral do Tribunal Superior Eleitoral (25/9/2010). 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 6.599, 6.630 a 6.634, 6.640 a 6.643, 6.650,

6.658 a 6.660, 6.681 a 6.686 e 6.690/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira - Elmiro Nascimento - Ivair Nogueira.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.344/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado João Leite e outros, a proposição em epígrafe pretende

alterar dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/12/75, q ue consolida a legislação tributária

do Estado e dá outras providências.

O projeto de lei foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/5/2008 e a seguir

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça a fim de ser examinado

preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Esgotado o prazo regimental sem que fosse emitido o parecer, o Deputado Gilberto

Abramo, um dos autores da proposição, solicitou o seu encaminhamento à Comissão

seguinte, com fulcro no art. 140 do Regimento Interno.

Dessa forma, cumpre agora a esta Comissão apreciar o projeto atendo-se aos

lindes estabelecidos no art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do mesmo

Diploma.

Fundamentação

A proposição em análise pretende, mediante o acréscimo de inciso ao § 2° do art.

114 da Lei n° 6.763, que consolida a legislação tri butária do Estado, isentar os

imóveis utilizados pelos templos de qualquer culto da incidência da Taxa de Utilização

Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio, comumente chamada Taxa de

Incêndio, que constitui modalidade de taxa de segurança pública.

De acordo com os autores do projeto, a Constituição Federal, por força do disposto

no art. 150, proibiu a cobrança de impostos dos templos de qualquer culto, e esse

entendimento deve estender-se às taxas em geral, como forma de preservar o

princípio instituído na Carta Magna, o qual procura assegurar a liberdade de crença e

a proteção dos locais de culto.

Importa esclarecer que a Constituição da República, ao discorrer sobre as

limitações ao poder de tributar, realmente estabeleceu a vedação a que a União, os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituíssem impostos sobre os templos de

qualquer culto (art. 150, inciso VI, alínea “b”). Ressalvou, outrossim, por meio da



____________________________________________________________________________
208

norma constante no § 4° do mesmo artigo, que “as ve dações expressas no inciso VI,

alíneas ‘b’ e ‘c’, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,

relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.

A proposta em apreço não se refere à imunidade tributária constitucionalmente

assegurada para o livre exercício religioso, mas à isenção de natureza tributária. Para

reforçar esta tese, deve ser lembrado que o projeto pretende inserir dispositivo

exatamente no capítulo da Lei n° 6.763 que se refer e às isenções.

Embora a medida proposta vise a assegurar o livre exercício dos cultos religiosos,

nos exatos termos do disposto no art. 5°, inciso VI , da Constituição da República,

devemos observar que a imunidade cogitada na Carta Magna aos templos e cultos

diz respeito aos impostos. No caso em análise, trata-se de uma exigência relativa à

contraprestação pela disponibilidade dos serviços do Corpo de Bombeiros Militar, ou

seja, trata-se de taxa.

Conforme bem acentuado na Nota Técnica de autoria da Secretaria de Estado de

Fazenda, a medida proposta não se compatibiliza com os preceitos constantes na Lei

Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000 - Lei de R esponsabilidade Fiscal. Esta

preconiza o acompanhamento da proposta por estudos relativos à estimativa do

impacto orçamentário-financeiro, além dos demonstrativos de que a renúncia de

receita foi considerada na estimativa constante na lei orçamentária ou, quando

menos, prevista a implementação de medidas para compensação da perda de

receita.

Com efeito, o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal preconiza que a concessão

de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar

acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro no primeiro exercício

de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes

Orçamentárias. Esse dispositivo determina ainda que se demonstre que a renúncia foi

considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas

de resultados fiscais, ou que ela venha acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor

quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.

Conclusão



____________________________________________________________________________
209

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 2.344/2008.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Rosângela

Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.202/2009

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe concede

incentivo fiscal a contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, até o ano-calendário de 2015, pelo

patrocínio ou pela doação a projetos desportivos e paradesportivos e dá outras

providências.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe objetiva conceder incentivos fiscais a contribuintes do

ICMS, até o ano-calendário de 2015, pelo patrocínio ou pela doação a projetos

desportivos e paradesportivos.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do

Substitutivo nº 1. Concordamos com o parecer apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, com uma ressalva, que abordaremos a seguir. Os demais

dispositivos do projeto de lei em tela serão analisados ao longo deste parecer.

O § 1º do art. 2º da proposição original estabelece que sejam incentivados

preferencialmente projetos desportivos que promovam inclusão social em

comunidades de baixa renda. No substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, foi proposto o incentivo preferencial a projetos na área de
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desporto social, conceito presente no art. 3º, VI, da Lei nº 16.318, de 11/8/2006, o

qual abrange o disposto no § 1º do art. 2º do projeto em análise. Segundo o art. 5º, §

3º, I, da Lei nº 16.318, o incentivador goza da prerrogativa de escolher qual projeto

desportivo apoiar, o qual deve ser enquadrado em pelo menos uma das áreas

listadas no art. 3º da lei em questão: desporto educacional, desporto de lazer,

desporto de formação, desporto de rendimento, desenvolvimento científico e

tecnológico do setor desportivo e desporto social. A vinculação do benefício previsto

na Lei nº 16.318 preferencialmente a projetos de desporto social, além de prejudicar

projetos desportivos inscritos em outras áreas, pode desincentivar o contribuinte a

investir em desporto. Além disso, há outras normas que preveem incentivo

semelhante, e não vinculam o apoio do incentivador a determinada área ou projeto.

Tome-se como exemplos a Lei Federal nº 8.313, de 23/12/1991 e a Lei nº 17.615, de

4/7/2008, que dispõem sobre incentivos a projetos culturais, e a Lei Federal nº

11.438, de 29/12/2006, que trata de incentivos a projetos desportivos. Portanto, não

nos parece adequado vincular o incentivo previsto na Lei nº 16.318 a determinada

área.

Em relação ao art. 3º do projeto em análise, os conceitos de patrocínio e doação,

apresentados, respectivamente, nos incisos I e II, não se aplicam à Lei nº 16.318.

Tais conceitos integram a Lei Federal nº 11.438, que permite deduzir do Imposto de

Renda valores referentes a patrocínio ou doação no apoio a projetos desportivos. Se

o apoio do contribuinte a projetos desportivos não se enquadrar nos conceitos de

patrocínio e doação, ele não terá direito a deduzir do Imposto de Renda devido os

valores despendidos no apoio ao projeto desportivo. A Lei nº 16.318 não contém essa

restrição, bastando apenas que o incentivador apoie algum projeto desportivo para a

obtenção do benefício. Portanto, não nos parece adequado criar óbices para a

obtenção do benefício por parte do incentivador que deseje apoiar projeto desportivo.

Quanto ao inciso III do art. 3º do projeto, o conceito proposto para o termo

“empreendedor” é mais adequado que o disposto no art. 2º, III, da Lei nº 16.318, por

definir com maior clareza quem pode apresentar os projetos desportivos a serem

incentivados. Por essa razão o acatamos.

Uma vez que o projeto de lei em análise, modificado pelo substitutivo apresentado
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pela Comissão de Constituição e Justiça, altera a Lei nº 16.318, acreditamos que seja

oportuno corrigir uma distorção na definição da expressão “projeto desportivo”,

presente no art. 2º, I, “a”, da lei citada, a seguir transcrito:

“Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - projeto desportivo aquele empreendido por organização não governamental

regularmente inscrita no órgão estadual competente, que tenha por objetivo:

a) garantir o acesso da população a atividades desportivas e de lazer, respeitadas

as necessidades especiais e as diferenças étnica, racial, socioeconômica, religiosa,

de gênero e de idade; (...)”.

A determinação de que sejam respeitadas diferenças étnicas, raciais e religiosas

pode ser entendida como preconceituosa, na medida em que pressupõe que os três

fatores destacados acima sejam condicionantes para a prática de determinada

modalidade desportiva, ou seja, a definição dá margem à interpretação de que

sujeitos de determinada raça, etnia ou religião são mais capazes de realizar

determinada prática desportiva que sujeitos de outras raças, etnias ou religiões. A

prática desportiva não pode ser excludente; pelo contrário, deve agregar os

praticantes, razão pela qual sugerimos a retirada desses três termos do texto legal.

Ademais, é oportuno salientar que, em relação ao projeto em análise, o Deputado

João Leite apresentou sugestão de emenda que altera o art. 1º da Lei nº 16.318. Na

redação original do dispositivo em questão, o desconto é válido para crédito tributário,

relativo ao ICMS, inscrito em dívida ativa até 31/10/2007. A proposta sugere que o

desconto seja válido para crédito tributário inscrito em dívida ativa em até 90 dias

antes da concessão do benefício. Com isso, créditos tributários, relativos ao ICMS,

desde que observado o referido interstício, poderiam ser utilizados para financiar

projetos desportivos, independentemente do período em que foram inscritos na dívida

ativa estadual. Tal proposta não pode ser acolhida, pois favoreceria a elisão fiscal e

geraria perdas ao erário estadual. É com o objetivo de evitar essa situação que a Lei

nº 16.318 estipula uma data-limite de inscrição do crédito tributário em dívida ativa

para a concessão do benefício nela disposto.

Dessa forma, com vistas a corrigir as falhas apresentadas acima, apresentamos

duas emendas ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. A
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Emenda nº 1 modifica o art. 2º do Substitutivo nº 1, que busca incentivar

preferencialmente projetos voltados à área de desporto social mediante o acréscimo

de parágrafo ao art. 3º da Lei nº 16.318. Com a emenda apresentada, o art. 2º do

substitutivo passará a modificar o inciso III do art. 2º da Lei nº 16.318, com definição

mais apropriada do termo “empreendedor” e sem a vinculação preferencial do

incentivo a determinada forma de desporto.

Por fim, a Emenda nº 2 acrescenta dispositivo ao substitutivo apresentado e tem

como objetivo retirar do art. 2º, I, “a”, da Lei nº 16.318 os termos “étnica”, “racial” e

“religiosa”.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.202/2009 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão da Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º do Substitutivo nº 1:

“Art. 2º – O inciso III do art. 2º da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

III – empreendedor a pessoa jurídica de direito público ou privado sem fins

lucrativos que tenha projetos aprovados nos termos desta lei.”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 3º, renumerando-se os demais:

“Art. 3º – A alínea “a” do inciso I do art. 2º da Lei nº 16.318, de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

I – (...)

a) garantir o acesso da população a atividades desportivas e de lazer, respeitadas

as necessidades especiais e as diferenças socioeconômica, de gênero e de idade;”.”.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Deiró Marra, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gláucia Brandão - Carlin

Moura.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.218/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo

o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.218/2009 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Santo Antônio do Amparo um imóvel com área de 690m²,

situado na Avenida Ananias Luiz de Avelar, nº 200, Centro, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel será destinado à

ampliação e à implementação de um posto de saúde. Entretanto, a Secretaria de

Estado de Saúde sugeriu que o bem fosse destinado à instalação de serviço de

saúde municipal, relacionado às áreas de fisioterapia e ortopedia, de acordo com

orientação técnica do próprio órgão e solicitação da administração municipal.

É importante observar que a autorização para a transferência de domínio de

patrimônio público, ainda que para outro ente da Federação, é exigência do § 2º do

art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. De acordo com esse dispositivo, a

movimentação dos valores do ativo permanente do Estado somente pode ser

efetivada mediante autorização explícita do Poder Legislativo.

Ressalte-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de alterar a destinação do imóvel para a instalação de

serviço de saúde municipal e inserir cláusula de reversão ao patrimônio do Estado,



____________________________________________________________________________
214

findo o prazo de cinco anos sem o cumprimento da finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a alienação de bens

públicos, além de não criar despesas para o erário e não acarretar repercussão na

Lei Orçamentária. Pode, portanto, ser transformada em lei.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.218/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Rosângela

Reis - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.399/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Inconfidentes o imóvel

que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.399/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade ao

Município de Inconfidentes de imóvel constituído pela área de 4.054,07m2, localizado

no Bairro Soledade do Moji, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

instalação de um centro de integração e lazer, o que trará amplos benefícios à
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comunidade local.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser realizada está revestida de

garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a finalidade prevista.

Por essas considerações, a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para

o erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ressaltar, por fim, que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de alterar dado cadastral do imóvel e de

excluir a citação de desmembramento da área a ser doada, em conformidade com o

registro atual.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.399/2009, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Antônio Júlio - Inácio Franco -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.657/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto em epígrafe dispõe sobre a isenção

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de

Comunicação - ICMS - nas contas de serviços públicos estaduais de templos de

quaisquer cultos.

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de exarar o seu parecer, em
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decorrência do disposto no art. 140 do Regimento Interno e, assim, vem a matéria a

esta Comissão, para ser analisada, nos lindes de sua competência, nos termos

regimentais.

Fundamentação

O projeto em exame propõe isentar os templos do pagamento do ICMS referente

aos serviços públicos de água, luz, telefone e gás destinados aos seus imóveis.

Em que pese a boa intenção do autor, no âmbito de competência desta Comissão,

nos termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do

Regimento Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das proposições,

entendemos que o projeto encontra óbice a sua tramitação.

De fato, a Lei de Responsabilidade Fiscal, “CAPÍTULO III” - “DA RECEITA

PÚBLICA” -, “Seção II” - “Da Renúncia de Receita”, art. 14, “caput”, determina:

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

“caput”, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição”.

Após exame, verifica-se que esses documentos não constam no processo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.657/2009.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco - Antônio Júlio -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.935/ 2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto o imóvel que

especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este órgão colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.935/2009 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade ao

patrimônio do Município de Santa Rita do Itueto de bem público constituído de terreno

com área de 1.200m², situado no Distrito de Povoado do Aldeamento, nesse

Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

ampliação da Escola Municipal Fazenda Pião, para atender à demanda escolar da

referida comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser realizada está revestida de

garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem

acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com

o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.935/2009 no 1°

turno.
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Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada - Inácio Franco -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.953/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Itueto o imóvel que

especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.953/2009 de conceder autorização legislativa para que o

Poder Executivo possa doar ao Município de Santa Rita do Itueto um imóvel com área

de 2.000m², situado no Distrito de Alto São José, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, o bem será destinado à

construção de uma escola municipal, para atender à demanda escolar da região.

Como garantia ao negócio a ser realizado, o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de patrimônio público,

ainda que para outro ente da Federação, é exigência do § 2º do art. 105 da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal.

Após a análise da matéria, constatamos que a proposição atende aos preceitos

legais que versam sobre a alienação de bens públicos, além de não criar despesas

para o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.
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Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de corrigir dado cadastral do imóvel e adequar

o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.953/2009, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada - Rosângela Reis

- Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.182/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que

especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.182/2010 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade ao

Município de Conquista de imóvel constituído pela área de 679m2 e respectivas

benfeitorias, situado nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que a área será destinada à

promoção de assistência social, em benefício especialmente dos conquistenses em

situação de vulnerabilidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser realizada está revestida de

garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio
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do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não for utilizado com a finalidade prevista.

Por essas considerações, a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para

o erário e não acarretar repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.182/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Inácio Franco

- Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.283/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe tem como

finalidade alterar a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.601, de 23/1/2003,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que

especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 14.601, de 2003, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté

um imóvel com área de 7.200m², situado nesse Município, para a construção de um

ginásio poliesportivo com pista de atletismo.

O projeto de lei em análise determina, em seu art. 1º, que esse imóvel passe a
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destinar-se à construção de um estádio de futebol e estabelece, em seu parágrafo

único, que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos

contados da data de publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a finalidade prevista.

Por fim, o art. 2º revoga o art. 2º da Lei nº 14.601, de 2003, que contém a cláusula de

reversão relacionada à destinação anterior.

Cabe ressaltar que a proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o

erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária por tratar tão somente de

alterar a finalidade para que o bem foi doado e estabelecer nova cláusula de

reversão.

Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do

Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.283/2010, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.326/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.

Agora, vem a 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.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.326/2010 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Conceição das Alagoas um imóvel com área de 3.473m², situado na

Rua José Afonso de Souza, nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, o parágrafo único do art.

1º do projeto estabelece que o terreno será destinado ao funcionamento da Escola

Municipal Carlos Luz; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é exigência da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

O projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.326/2010, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio - Zé Maia -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4.543/ 2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe tem por

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Mar de Espanha o imóvel

que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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esta a considerou jurídica, constitucional e legal. Cabe agora a este órgão colegiado

analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.543/2010 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer transferência de titularidade ao

patrimônio do Município de Mar de Espanha de bem público constituído de terreno

com área de 2.375m², situado no Distrito de Engenho Novo, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o imóvel será destinado à

instalação de uma escola agrícola, beneficiando especialmente a população que se

dedica a atividades rurais.

Ainda em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser realizada está revestida de

garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio

do Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o erário e não

acarretar repercussão na lei orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o

§ 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.543/2010, no 1°

turno.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.613/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Marcus Pestana, a proposição em epígrafe tem por objetivo

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

DER-MG - a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de Morro do Pilar.

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 à repercussão

financeira que poderá originar, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.613/2010 trata de conceder autorização legislativa para que o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -

possa efetuar a reversão ao Município de Morro do Pilar de um imóvel com área de

1.820m², situado na Rua Capitão Modesto Vieira, nesse Município.

A administração municipal pleiteia o retorno do bem a seu patrimônio para a

expansão da infraestrutura local, em benefício da comunidade.

Cabe ressaltar que o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, exige

autorização do Poder Legislativo para a movimentação dos valores pertencentes ao

ativo permanente do Tesouro. Assim, a transferência de domínio de patrimônio do

Estado só pode ocorrer mediante a edição de lei específica com essa finalidade.

Esclarecemos que o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas

para o erário e não implica repercussão na Lei Orçamentária. Não há, portanto,

impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 4.613/2010, no 1o

turno.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de Andrada - Rosângela

Reis.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.672/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que

especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

esta a considerou jurídica, constitucional e legal com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.672/2010 pretende conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Jacutinga um

imóvel com área de 541,87m², situado na Rua Professor Augusto Filipi Wolf, nesse

Município.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o bem será destinado às

instalações do Centro Multiúso, dedicado ao fortalecimento do comércio local.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário nem acarretar

repercussão na Lei Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do

art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem a finalidade de retificar a área do imóvel, que, segundo
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seu registro, é de 368,15m².

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.672/2010, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Inácio Franco - Lafayette de Andrada -

Rosângela Reis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.380 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.380/2010, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que dá a

denominação de Escola Estadual Professor Neidson Rodrigues à Escola Estadual de

Ensino Médio Paulo VI, localizada no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em

turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.380/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor  Neidson Rodrigues a Escola

Estadual de Ensino Médio Paulo VI, localizada na Rua Laranja da Terra, no Bairro

Conjunto Paulo VI, Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.381 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.381/2010, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que dá a

denominação de Escola Estadual Professora Alaíde Lisboa de Oliveira à Escola
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Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Bairro Taquaril, localizada 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° 4.381/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Alaíde Lisboa de Oliveira a

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Bairro Taquaril, localizada no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.488 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.488/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada na Aldeia

Indígena Muã Mimatxi Pataxó, no Município de Itapecerica, foi aprovado em turno

único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.488/2010

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada na Aldeia

Indígena Muã Mimatxi Pataxó, no Município de Itapecerica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Indígena Pataxó Muã Mimatxi a escola

estadual de ensino fundamental localizada na Aldeia Indígena Muã Mimatxi Pataxó,

no Município de Itapecerica.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.514 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.514/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Esportiva Rio Verde, com sede no Município de São

Lourenço, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.514/2010

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Rio Verde, com sede no

Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva Rio Verde, com

sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.523 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.523/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Futebol Amador Cuidar e Educar de Moema -

Afacem -, 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,



____________________________________________________________________________
229

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° 4.523/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Futebol Amador Cuidar e Educar de

Moema - Afacem -, com sede no Município de Moema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Futebol Amador Cuidar

e Educar de Moema - Afacem -, com sede no Município de Moema.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.537 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.537/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá a

denominação de Escola Estadual Dr. Reynaldo Martins Marques, de ensino

fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, no Município de Ribeirão

das Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.537/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Dr. Reyna ldo Martins Marques a escola

estadual de ensino fundamental localizada na Rua Ari Teixeira da Costa, 1.500,

Bairro Santa Paula, no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.546 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.546/2010, de autoria da Deput ada Gláucia Brandão, que

declara de utilidade pública a Associação Desportiva Bola de Prata, com sede no

Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.546/2010

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Bola de Prata, com sede no

Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Desportiva Bola de Prata,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.579 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.579/2010, de autoria do Deput ado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Esportiva Projeto Meninos do Engenho - Promeg -,

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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.579/2010

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Projeto Meninos do Engenho -

Promeg -, 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 Esportiva Projeto Meninos

do Engenho - Promeg -, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.625 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.625/2010, de autoria do Deput ado Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública o Estrela Mirim Esporte Clube, com sede no Município de

Mateus Leme, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.625/2010

Declara de utilidade pública a Associação Estrela Mirim Esporte Clube, com sede

no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Estrela Mirim Esporte

Clube, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.692 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.692/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Santarritense Futebol Clube, com sede no Município de

Santa Rita do Sapucaí, 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° 4.692/2010

Declara de utilidade pública o Santarritense Futebol Clube, com sede no Município

de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o San tarritense Futebol Clube, com

sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.695 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.695/2010, de autoria do Deput ado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública o Industrial Futebol Clube, com sede no Município de Ouro Preto,

foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.695/2010

Declara de utilidade pública o Industrial Futebol Clube, com sede no Município de

Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ind ustrial Futebol Clube, com sede no

Município de Ouro Preto.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e André Quintão

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.989 a

4.993/2010 - Requerimento nº 6.770/2010 - Interrupção e reabertura dos trabalhos

ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes

- Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - 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)
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Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 4.989/2010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas 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 Cachoeira de

Minas os imóveis constituídos de duas áreas contínuas de 2.067,72m² (dois mil,

sessenta e sete vírgula setenta e dois metros quadrados) cada, sendo o primeiro

denominado Lote 01, Quadra A, situado na Rua Projetada, Bairro Rosário, registrado

sob o nº 6918, a fls. 01 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Cachoeira de Minas, e o segundo denominado Lote 2, Quadra A, situado na rua

Projetada, Bairro Rosário, registrado sob o nº 6919, a fls. 01 do Livro 2 do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeira de Minas.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se à

construção da sede da Apae.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos, contados da data de publicação desta lei, não lhes tiver sido

dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de novembro de 2010.

Tiago Ulisses

Justificação: Os imóveis a que se refere este projeto de lei foram desmembrados de

um terreno doado ao Estado para construção de uma escola estadual.

Posteriormente o terreno foi desmembrado em duas quadras. Para a construção da

escola, está sendo utilizada somente a Quadra B, ficando ociosa a Quadra A. Como a
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Apae não tem sede própria, o poder municipal achou por bem que o Estado doe a

referida quadra para tal destino.

É incontestável o benefício que traz para a comunidade o trabalho desenvolvido

pela Apae, razão pela qual solicito a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.990/2010

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Cantareira, com sede no

Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Cantareira,

com sede no Município de Carmo da Mata.

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

Sala das Reuniões, 10 de novembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta proposição tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa Cantareira, com sede no Município de Carmo da Mata.

Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, na forma de seu estatuto, que tem

como finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e

desportivas.

Como a referida Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, sua

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

funções, promovendo importante trabalho de afirmação das ações de

desenvolvimento social e desportivas, torna-se justa a sua declaração de utilidade

pública estadual.

Assim sendo, conto com o apoio dos meus nobres colegas à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.991/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais - Apac -, com sede

no Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Apac -, com sede no Município de Carmo da Mata.

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

Sala das Reuniões, 10 de novembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade pública a

Associação Protetora dos Animais - Apac -, com sede no Município de Carmo da

Mata. Trata-se de entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como finalidade

congregar os simpatizantes da causa ecológica, contribuir para o equilíbrio e

harmonia entre o ser humano, os animais, e os demais seres vivos, demonstrar a

utilidade e necessidade dos animais na evolução e desenvolvimento do homem e

fortalecer a formação da personalidade das crianças orientando-as quanto à

importância da preservação ambiental.

A Associação está em pleno funcionamento há mais de um ano, tem diretoria

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e

desenvolve importante trabalho de desenvolvimento social e defesa dos direitos dos

animais. Assim, é justa a declaração de sua utilidade pública.

Pelo mérito deste projeto, espero o apoio dos nobres colegas da Casa Legislativa

mineira.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.992/2010

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião

do Vale do Aço - Consaúde -, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião do Vale do Aço - Consaúde -, com sede no Município de Ipatinga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de novembro de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço -

Consaúde -, é uma sociedade de direito privado sem fins lucrativos, filantrópica, que

tem como objetivos planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas a

promover e acelerar o desenvolvimento socioeconômico da região compreendida no

território dos Municípios consorciados, na medida em que se interfira nos fatores

condicionantes e determinantes da saúde.

A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por

pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento

regular, atendendo-se, desta forma, aos requisitos legais.

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

projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.993/2010

Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infância Feliz - Ceif -, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional Infância Feliz -

Ceif -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 10 de novembro de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: O Centro Educacional Infância Feliz - Ceif -, fundado em 25/10/2005, é

uma instituição de direito privado de natureza associativa, sem fins lucrativos, que

exerce atividades filantrópicas. Desenvolvendo importantes trabalhos na área social,

tem como finalidade amparar e educar crianças sem recursos financeiros, combater a

fome e a pobreza. A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é
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constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em

funcionamento regular, estando atendidos, dessa forma, os requisitos legais. Por sua

importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.770/2010, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Copasa-MG por ter recebido em 4/11/2010 o Troféu

Ouro-Rumo a Excelência no Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS

- 2010. (- À Comissão de Saúde.)

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

audiência pública “Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG-

2008-2011 - para o exercício de 2011”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - 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 amanhã, dia 11, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/8/2010

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Délio Malheiros e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação
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da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Carlos Márcio da Cruz

Nogueira solicitando intervenção da Comissão para apurar o relato da Forlan,

conforme gravação em anexo, sobre problemas ocorridos em todos os veículos

modelo Novo Focus. 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

6.552/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes (2) em

que solicita seja encaminhado ao Detran-MG pedido de informação sobre a exclusão

do Município de Monte Sião, no atendimento prestado pela clínica credenciada, na

cidade de Jacutinga; e em que solicita seja encaminhado apelo ao DER-MG, no

sentido de regulamentar o transporte coletivo entre os Municípios de Jacutinga e

Monte Sião, uma vez que a empresa contratada para essa finalidade deixou de

prestar os serviços; Délio Malheiros (2) em que solicita seja encaminhado à Unimed

pedido de informações sobre a suspensão do atendimento de urgência aos

conveniados por parte do Hospital Felício Rocho; e em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o descumprimento do Código de Defesa do

Consumidor, bem como da Lei Federal nº 11.975, de 2009, no que se refere à

ausência de reembolso do valor de bilhete em viagens de ônibus, em caso de

desistência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ademir Lucas - Antônio Júlio.
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Antônio Júlio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, 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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data indicada a seguir: do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, 5 ofícios em

7/10/2010, 1.585 em 16/10/2010 e 1.293 em 22/10/2010; dos Srs. Rômulo Martins de

Freitas, Superintendente Regional, e Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional

da CEF, e da Sra. Lena Peres, Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos

Direitos Humanos, em 22/10/2010. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.218/2009 e 4.336 e 4.672/2010 (Deputado Agostinho Patrus Filho); 3.935 e

3.953/2009 (Deputado Antônio Júlio); 4.283, 4.543 e 4.613/2010 (Deputado Inácio

Franco); 3.399/2009 (Deputado Jayro Lessa); 2.344/2008, 3.657/2009 e 4.326/2010

(Deputado Lafayette de Andrada) e 4.182/2010 (Deputado Zé Maia), no 1º turno.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Rosângela Reis.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/10/2010

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Sebastião Costa, Antônio Júlio e Ruy Muniz (substituindo o Deputado Delvito

Alves, por indicação da Liderança do DEM ), membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 e acusa o recebimento

das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 4.873, 4.874, 4.879, 4.886, 4.888, 4.891, 4.902, 4.903, 4.923 e

4.925/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.877, 4.883, 4.896, 4.912, 4.914 e

4.924/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.868, 4.881, 4.882, 4.904, 4.906, 4.909 e

4.916/2010 (Deputado Célio Moreira); 4.871, 4.875, 4.884, 4.898, 4.907, 4.915 e

4.921/2010 (Deputado Sebastião Costa); 4.901, 4.905, 4.910, 4.911, 4.920 e

4.926/2010 (Deputado Chico Uejo); 4.867, 4.869, 4.878, 4.887, 4.892, 4.893, 4.900 e

4.913/2010 ( Deputado Padre João); 4.870, 4.872, 4.885, 4.889, 4.890, 4.899, 4.917 e

4.922/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 4.884/2010 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela

Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, em turno

único, do Projeto de Lei nº 4.899/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo

Ribeiro Silva); e, no 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.459/2010 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Célio Moreira). O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do

parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.771/2010, que conclui pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, solicita

seja distribuído avulso do referido parecer. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.161 e 3.904/2009,

4.303, 4.666 com a Emenda nº 1, 4.891 com a Emenda nº 1, 4.909 e 4.913/2010

(relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição); 4.867, 4.868, 4.873,
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4.874, 4.876, 4.896, 4.906/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição); 4.875/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa); 4.877, 4.887, 4.888,

4.910, 4.879, 4.882 e 4.912/2010, os três últimos com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Ruy Muniz, em virtude de redistribuição); 4.885, 4.889, 4.890 e 4.922/2010

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que

solicitam sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 4.872 e

4.915/2010 e à Secretaria de Estado de Governo o Projeto de Lei nº 4.870/2010.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Lafayette de

Andrada.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ruy Muniz, Deiró

Marra 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 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. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 6.693/2010. 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 Adalclever Lopes em

que solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para
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a reforma da Escola Estadual Romero Carvalho. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Deiró Marra, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2010

Às 9h7min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Durval Ângelo.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Vereador Cláudio Ponciano, Presidente da Câmara Municipal de Ubá,

sugerindo medidas para assegurar a gratuidade de transporte aos passageiros

maiores de 65 anos que utilizam a Viação Oram para deslocarem-se do Distrito de

Diamante para a sede do Município; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Raquel Elizabete

de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica; Scheilla

Samartini Gonçalves, Superintendente da Supram Central - Metropolitana; da

Corregedoria da PMMG; e dos Srs. Pablo Saavedra Alessandri, Secretário da Corte

Interamericana de Direitos Humanos; Alysson Paixão de Oliveira Alves,

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego; Oliveira Santiago Maciel, Chefe

do Detran-MG (22/10/2010). A Presidência registra a presença do Sr. Celso Lopes de

Andrade e convida-o para tomar assento à mesa dos trabalhos, o qual apresenta

denúncias de que foi indiciado por suposto erro do Tribunal de Justiça, conforme

consta nas notas taquigráficas. A Presidência prorroga de ofício a reunião até as 15

horas e suspende os trabalhos. O Presidente reabre a reunião às 14 horas e verifica

a presença da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado João Leite (substituindo o

Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSD). Está presente também

o Deputado Wander Borges. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.
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Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (7) em que solicita sejam

encaminhados ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Corregedor-Geral de Justiça

as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para avaliar a

possibilidade de exclusão do nome de Celso Lopes de Andrade como indiciado no

Processo nº 0035556-94.2010.8.13.0351, passando o réu a figurar como testemunha

nos referidos autos; sejam encaminhados ao Presidente do Conselho Nacional de

Justiça as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para apurar o

procedimento do Juiz responsável pelo processo supracitado; sejam encaminhados

ao Corregedor-Geral do Ministério Público as notas taquigráficas desta reunião e

pedido de providências para realizar correição em face de denúncias apresentadas

por Celso Lopes de Andrade contra a Promotora de Justiça que atua no Município de

Janaúba, a qual teria se negado a ouvi-lo sobre irregularidades constantes no referido

processo; sejam encaminhados ao Secretário de Defesa Social e à Corregedoria da

Polícia Civil as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para

apurar as denúncias apresentadas por Celso Lopes de Andrade contra a Delegada e

o Escrivão da Delegacia de Trânsito de Janaúba; seja realizada reunião de audiência

pública, com convidados que menciona, para discutir a precariedade do atendimento

e a falta de segurança de veículos utilizados como ambulâncias no Estado e a

relação desse problema com a violação dos direitos fundamentais; seja realizada

reunião de audiência pública, com convidados que menciona, para debater possíveis

violações de direitos humanos decorrentes da desapropriação dos moradores da

região de Serra Negra e adjacências, em virtude da implantação do Parque Estadual

Serra Negra, localizado em Itamarandiba. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Lafayette de Andrada - Gláucia Brandão.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2010

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Braulio Braz e Luiz Humberto Carneiro, 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 Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião 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 2.414/2008, 4.380, 4.381,

4.488, 4.514, 4.523, 4.537, 4.546/2010 (Deputado Luiz Humberto Carneiro); 4.479,

4.625, 4.692, 4.695, 4.723, 4.738, 4.753 e 4.763/2010 (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 2.414/2008, 4.380, 4.381, 4.488, 4.514, 4.523, 4.537,

4.546, 4.479, 4.625, 4.692, 4.695, 4.723, 4.738, 4.753 e 4.763/2010, 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, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Lafayette de Andrada.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2010

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT) e 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, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria
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Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta 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 aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.583/2008, 3.105/2009, 4.266, 4.275,

4.550, 4.635, com a Emenda nº 1, 4.750 4.776, 4.777, 4.783, 4.799, 4.804,

4.826/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.697, 6.709, 6.710 e

6.730/2010. 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 Ademir Lucas em que solicita sejam anexados

os documentos apresentados ao Projeto de Lei nº 4.516/2010, do Deputado

Domingos Sávio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 novembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Ademir Lucas - Carlos Gomes.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 3/11/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ademir Lucas,

Doutor Ronaldo e Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, 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
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.718 e

6.733/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 novembro de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges.

ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS)

e os Deputados Zé Maia, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; a Deputada Rosângela Reis,

membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - § 1º do artigo 204

do Regimento Interno. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia,

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

Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, cuja relatoria avocou para si: Projetos de Lei nºs 4.919 e 4.938/2010, 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. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que opina

pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.919/2010, em turno único, o Presidente defere

o pedido de vista do Deputado Inácio Franco. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião, dia 11/11/2010, às 9 horas, para apreciação do

Projeto de Lei nº 4.938/2010, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2010.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrus Filho - Inácio

Franco.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/11/2010

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Gilberto Abramo, Sebastião Costa e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD), 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 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

e acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4.930, 4.943, 4.952 e

4.957/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.933, 4.940, 4.946, 4.947 e 4.962/2010

(Deputado Delvito Alves); 4.934, 4.937, 4.951, 4.966, 4.967 e 4.972/2010 (Deputado

Célio Moreira); 4.941, 4.945, 4.950, 4.953, 4.964, 4.968 e 4.974/2010 (Deputado

Sebastião Costa); 4.931, 4.936, 4.944, 4.948, 4.949, 4.954, 4.959, 4.963 e 4.973/2010

(Deputado Chico Uejo); 4.932, 4.939, 4.955, 4.958, 4.961, 4.975, 4.976 e 4.977/2010

(Deputado Padre João); e 4.935, 4.942, 4.960, 4.965, 4.970 e 4.971/2010 (Deputado

Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Deputado Sebastião Costa, relator do parecer sobre a

Mensagem nº 552/2010, em turno único, e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do

parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.631/2010, no 1º turno, solicitam sejam distribuidos

em avulso os respectivos pareceres. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, do Projeto de Lei nº 4.884/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Sebastião Costa); e, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.771/2010 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº
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4.312/2010, no 1º turno, é convertido em diligência à Secretaria de Estado de Saúde

(relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

turno único, dos Projetos de Lei nºs 3.931/2009, 4.499, 4.508/2010, este com a

Emenda nº 1, e 4.924/2010 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de

redistribuição); 4.900, 4.905, 4.911, 4.929, 4.932, 4.907, 4.921 e 4.928/2010 (relator:

Deputado Sebastião Costa, os cinco primeiros em virtude de redistribuição); e

4.935/2010 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de Lei nºs 4.797, 4.812, 4.848, 4.863, 4.869, 4.878, 4.880, 4.883, 4.892 e 4.925/2010;

e à Secretaria de Estado de Governo os Projetos de Lei nºs 4.775 e 4.914/2010. O

Presidente informa que, por consenso dos membros da Comissão, ficou decidido que

a Comissão de Constituição e Justiça se reunirá ordinariamente às terças-feiras no

horário de 9h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião extraordinária, a ser realizada no dia 10/11/2010, às 20h30min, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Célio Moreira - Padre João -

Antônio Júlio - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 552/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 552/2010, o Governador do Estado solicita a esta Casa

Legislativa autorização para elaborar leis delegadas que modifiquem a estrutura da
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administração direta e indireta do Poder Executivo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/11/2010, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para receber parecer preliminar de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, nos termos do art. 181, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A delegação pretendida pelo Governador do Estado, a vigorar até 31/1/2011, tem

por finalidade a estruturação da administração pública direta e indireta, no escopo de

executar o plano de governo “Minas de todos os mineiros: as redes sociais de

desenvolvimento integrado”, e restringe-se aos seguintes aspectos: criar, incorporar,

transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, ou unidades da

administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica das entidades da

administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações; criar,

transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções de confiança

dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como gratificações e parcelas

remuneratórias inerentes, alterar-lhes as denominações, atribuições, requisitos para

ocupação, forma de recrutamento, sistemática de remuneração, jornada de trabalho e

distribuição; proceder à realocação de atividades e programas no âmbito do Poder

Executivo; alterar as vinculações das entidades da administração indireta.

Nota-se que o objeto da delegação legislativa consiste em uma ampla reforma

administrativa no âmbito do Poder administrador, pois alcança tanto os órgãos da

administração direta ou centralizada quanto as entidades da administração indireta ou

descentralizada. A primeira abarca um conjunto de órgãos públicos desprovidos de

personalidade jurídica, tais como as Secretarias de Estado, os órgãos autônomos e

os colegiados, ao passo que a administração indireta abrange um complexo de entes

dotados de personificação e de autonomia administrativa e financeira, nos termos da

lei, e compreende as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia

mista, as empresas públicas e as demais entidades de direito privado controladas

direta ou indiretamente pelo Estado, conforme estabelece o art. 14, § 1º, da

Constituição do Estado. Essas entidades vinculam-se a órgãos da administração

direta, segundo a natureza da atividade, para os efeitos de controle finalístico,
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também conhecido como tutela administrativa.

O instituto da lei delegada está previsto explicitamente no art. 72 da Carta mineira e

trata-se de uma prerrogativa exclusiva do Governador do Estado, que, uma vez

obtida a autorização da Assembleia Legislativa, por meio de resolução, que

especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício, poderá editar os atos

normativos necessários, observados os limites materiais estabelecidos na

Constituição. De acordo com o § 1º do mencionado artigo, não podem ser objeto de

delegação os atos de competência privativa desta Casa; a matéria reservada a lei

complementar; a legislação sobre organização do Poder Judiciário, do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia de seus membros, bem como

a carreira e a remuneração dos servidores de suas Secretarias; os planos plurianuais,

as diretrizes orçamentárias e os orçamentos.

Além das limitações mencionadas, que reproduzem as disposições do art. 68, § 1º,

da Constituição da República, deve-se observar o comando previsto no § 8º do art. 14

da Carta mineira, o qual veda, em termos inequívocos, “a delegação de poderes ao

Executivo para criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração

indireta”. Isso significa que esta Casa não poderá conceder delegação ao Governador

do Estado para criar, transformar ou extinguir autarquias, fundações públicas,

sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas ao Poder Executivo,

sob pena de transgredir o citado preceito constitucional, ficando a futura lei delegada

passível de ser declarada inconstitucional pelo Judiciário ou ter sua eficácia suspensa

por ato desta Assembleia Legislativa.

Outrossim, é inadmissível, em face do ordenamento constitucional em vigor, editar

leis delegadas sobre matéria de cunho orçamentário, a qual abrange a realocação de

atividades e programas, assunto que deve ser disciplinado em norma específica, qual

seja o Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – e suas revisões anuais. O

PPAG contém uma pluralidade de ações, programas e dotações voltados para

diversas áreas de resultado (defesa social, educação de qualidade, redução da

pobreza, vida saudável, etc.), não sendo lícito a lei delegada modificar programas

nem realocar atividades previstas em norma orçamentária, sob pena de afrontar o

disposto no art. 72, § 1º, II, da Constituição do Estado.



____________________________________________________________________________
253

Quanto aos demais assuntos constantes na solicitação do Chefe do Poder

Executivo, não vislumbramos óbices de natureza constitucional, de modo que as

matérias nela arroladas são passíveis de delegação deste Poder Legislativo,

mediante resolução que delimite o conteúdo e os termos de seu exercício.

Conclusão

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

da Mensagem nº 552/2010 na forma do projeto de resolução, a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2010

Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo

sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica concedida ao Governador do Estado delegação de atribuição para

estruturar a administração direta e indireta do Poder Executivo, sem abertura de

créditos especiais e com poderes limitados a:

I – criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive

autônomos, ou unidades da administração direta, bem como modificar a estrutura

orgânica das entidades da administração indireta, definindo suas atribuições,

objetivos e denominações;

II – criar, transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções de

confiança dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como gratificações e

parcelas remuneratórias inerentes, alterar-lhes as denominações, atribuições,

requisitos para ocupação, forma de recrutamento, sistemática de remuneração,

jornada de trabalho e distribuição;

III – alterar as vinculações das entidades da administração indireta.

Art. 2º – A delegação de atribuição constante nesta resolução estende-se até a data

de 31 de janeiro de 2011.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Tiago Ulisses - Célio

Moreira - Padre João (voto contrário) - Antônio Júlio (voto contrário).
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.931/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Gestora de Benefícios Sociais dos

Trabalhadores em Transportes Rodoviários – Astromig –, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 31/10/2009, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

para receber parecer.

Cabe a esta Comissão examinar a matéria, preliminarmente, quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art. 188,

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

Fundamentação

A proposição em análise pretende declarar de utilidade pública a Associação

Gestora de Benefícios Sociais dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários –

Astromig –, 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 na referida lei, 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, em seu art. 19, que, no

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica

congênere, que tenha, preferencialmente, as mesmas finalidades sociais; e, no art.

84, que os cargos dos órgãos integrantes da Astromig não serão remunerados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionaldade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.931/2009.
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Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.499/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no

Município de Senador Firmino.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora 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 4.499/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Nacional Futebol Clube, com sede no Município de Senador Firmino.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 5º determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

legalmente constituída no Estado de Minas Gerais que possua o título de utilidade

pública; e o art. 55 do Capítulo V veda a remuneração dos que integram seus

poderes.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.499/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.508/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Rede União de Resplendor - Rede Unir -,

com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.508/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Rede União de Resplendor - Rede Unir -, 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, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 22 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa de

direito privado, sem fins econômicos, que tenha atividades e objetivos afins e seja

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
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Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -; e o art. 25 determina que as

atividades de seus Diretores não são remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos a

Emenda nº 1, ao final deste parecer, a fim de dar nova redação ao art. 1º do projeto,

adequando o nome da instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.508/2010 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 Rede União de Resplendor - Rede

Unir -, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.884/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia da Conscientização contra o “Bullying”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/9/2010, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Vem agora a esta Comissão para análise preliminar de seus aspectos jurídicos,

constitucionais e legais nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.884/2010 tem por objetivo instituir o dia 20 de março como o

Dia da Conscientização contra o “Bullying”, data que deverá ser incluída no

calendário oficial do Estado.

“Bullying” é um termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou

psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo (bully = tiranete ou
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valentão) ou grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir outro

indivíduo (ou grupo de indivíduos) incapaz(es) de se defender (Wikipédia).

Em outras palavras, “bullying” compreende todas as formas de agressões,

intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por uma ou

mais pessoas contra outro(s), causando dor e angústia, e executadas dentro de uma

relação desigual de poder.

O fato de esse tipo de perseguição estar se tornando comum em ambientes

escolares é a justificativa para a apresentação da proposição, explica sua autora.

É importante destacar que a República Federativa do Brasil caracteriza-se

essencialmente pela repartição de competências entre a União, os Estados membros,

o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa

e financeira, desfrutando de competência legislativa própria, respeitados os limites

estampados no ordenamento jurídico. À União compete legislar sobre as matérias em

que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da

República; e, aos Municípios, sobre os assuntos de interesse local, conforme

preceitua o art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplinamento jurídico por parte de quaisquer dos Estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo referente à proposição em análise.

É importante esclarecer, contudo, que não há um calendário oficial no Estado,

conforme mencionado no art. 2o do projeto. De fato, cada Secretaria estabelece as

datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades

específicas que desenvolverá para comemorá-las. Esse procedimento é realizado por
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meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando

da norma que institui a data comemorativa. Assim, torna-se dispensável comando

legal destinado a inserir tal data no calendário oficial do Estado, uma vez que ele

inexiste.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer,

para sanar a impropriedade apontada.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.884/2010 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2o.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.900/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim

das Acácias – Amjac –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.900/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Jardim das Acácias – Amjac –, com sede no

Município de Teófilo Otôni.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 31, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não são 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, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.900/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.905/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade do Atalaia Três, com sede no Município de Entre-Folhas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora 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 4.905/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade do Atalaia Três, com
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sede no Município de Entre-Folhas.

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. 40, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, para ser aplicada nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e no art.

41, que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados pelo exercício de suas

funções, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.905/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.907/2010

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 Beneficente Sal e Luz da Terra, com sede

no Município de Passos.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.907/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Sal e Luz da Terra, com sede no Município de Passos.

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

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

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

atendimento às exigências 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.

Cabe ressaltar que o estatuto constitutivo da instituição (alterado em 14/9/2010)

dispõe, no art. 11, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e no art. 27 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.907/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.911/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Sacramento, com sede

nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Vem agora 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
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Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.911/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Santa Casa de Misericórdia de Sacramento, 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. 6º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de

fins não econômicos, com a condição expressa de manter o hospital prestando

assistência à população; e, no art. 64, que as atividades de seus dirigentes e

Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

vantagem ou participação nos lucros da entidade.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.911/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.921/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Avicultores Integrados da Região

Centro-Oeste de Minas Gerais - Avicom -, com sede no Município de São Sebastião

do Oeste.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/10/2010 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora 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 4.921/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Avicultores Integrados da Região Centro-Oeste de Minas Gerais -

Avicom -, com sede no Município de São Sebastião do Oeste.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 29, que as

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

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

no art. 33, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.921/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.924/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Centro de Formação e Renovação de Vida, com sede
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no Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora 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 4.924/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Centro de Formação e Renovação de Vida, com sede no Município de

Uberaba.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da entidade determina, no parágrafo único do

art. 12, que as atividades dos Diretores, Conselheiros e demais associados não serão

remuneradas; e, no art. 32, que, no caso de sua dissolução, o respectivo patrimônio

líquido será transferido a pessoa jurídica, caracterizada nos termos da Lei nº 9.790,

de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem

fins lucrativos, como organização da sociedade civil de interesse público - Oscip -,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.924/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.928/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental - Apam -, com sede no

Município de Mantena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora 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 4.928/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção Ambiental - Apam -, com sede no Município de Mantena.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o art. 40 do estatuto constitutivo da instituição dispõe que, no caso de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída; e o art. 41 determina que as atividades dos Diretores e

Conselheiros, bem como dos mantenedores ou associados, não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.928/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.938/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.938/2010, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 549/2010.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 21/10/2010, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de 20 dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, não foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir

crédito suplementar, no valor de R$74.500.000,00, em favor do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais, para atender a: despesas de pessoal e encargos sociais, no

valor de R$73.500.000,00; outras despesas correntes, no valor de R$1.000.000,00.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro, os créditos suplementares destinam-se a reforço de dotação

orçamentária insuficientemente prevista na Lei Orçamentária e são autorizados por lei

e abertos por decreto. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis e

será precedida de exposição justificativa.

Segundo a justificativa do Governador, o crédito a ser autorizado suplementará as

seguintes ações: Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais, para

atender a despesas com pagamento de Pessoal e Encargos Sociais referentes a

Despesas de Exercícios Anteriores, no valor de R$19.500.000,00 e Obrigações

Patronais, no valor de R$5.500.000,00; Remuneração de Servidores da Ativa e

Encargos Sociais, para atender a despesas com pagamento de Pessoal e Encargos

Sociais referentes a Obrigações Patronais, no valor de R$10.000.000,00; Proventos

de Inativos Civis e Pensionistas, para atender a despesas de Pessoal e Encargos

Sociais referentes a Aposentadorias e Proventos, no valor de R$14.500.000,00,
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Despesas de Exercícios Anteriores, no valor de R$24.000.000,00 e Pensões, no valor

de R$1.000.000,00.

Para atender às despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício, no valor de

R$60.000.000,00; excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o

Funfip prevista para o corrente exercício, no valor de R$9.500.000,00; excesso de

arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip prevista para o

corrente exercício, no valor de R$5.000.000,00.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária para o corrente exercício não prever autorização para o Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça.

No que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais que disciplinam a matéria,

o art. 2º do projeto ressalva que a abertura do crédito observará o disposto nos arts.

19 a 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade

Fiscal -, que estabelecem limites para gastos com pessoal. Vale dizer, em linhas

gerais, que a despesa com pessoal ativo e inativo deverá observar os limites

estabelecidos na referida lei federal e que o aumento de despesa não afetará as

metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo

seus efeitos financeiros, nos períodos subsequentes, ser compensados por aumento

permanente de receita ou redução permanente de despesa.

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais que disciplinam a

matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.938/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrus Filho -

Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.631/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O Projeto de Lei nº 4.631/2010, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça,

“altera os quadros de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de

primeiro grau do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/6/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno, examinar a

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

Segundo informa o autor na mensagem que encaminha o projeto de lei a esta

Casa, as alterações nos quadros de cargos aludidos, que envolvem também a Justiça

de primeiro grau, fazem-se necessárias em razão das determinações contidas na

Resolução nº 48, de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, e no art. 255-A

da Lei Complementar nº 59, de 2001, os quais exigem, respectivamente, para o

provimento do cargo de Oficial de Justiça a conclusão de nível superior,

preferencialmente em Direito, e a titularidade do grau de bacharel em Direito.

Com efeito, a proposta tenciona a extinção, desde que ocorra a vacância, de cargos

de Oficial Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, e a criação de cargos

de Técnico Judiciário, da mesma especialidade, integrantes dos quadros de pessoal

da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de primeiro grau.

Os arts. 1º e 3º do projeto cuidam dos cargos da Justiça de primeiro grau, que conta

atualmente com 2.533 cargos/especialidades de Oficial Judiciário/Oficial de Justiça

Avaliador, conforme o Anexo III da Resolução nº 405, de 28/11/2002, do Tribunal de

Justiça, que regulamentou a Lei nº 13.467, de 12/1/2000.

Os arts. 2º e 4º do projeto referem-se aos cargos de Oficial Judiciário, especialidade

Oficial de Justiça, do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, caso

em que a extinção somente poderá ocorrer depois de expirado o prazo de vigência do

concurso público para seu provimento, fato que somente se dará em 6/10/2011.

De acordo com o art. 5º da proposição, o provimento de 1.139 cargos de Técnico

Judiciário fica condicionado à extinção dos cargos de Oficial Judiciário

correspondentes, conforme determinado no art. 1º do projeto.
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O art. 6º da proposição condiciona o provimento de 301 dos cargos de Técnico

Judiciário, que também se visa a criar, nos termos do art. 3º, à sua lotação, conforme

deliberado pela Corte Superior, e à extinção, com a vacância, de 153 cargos de

Oficial Judiciário e 148 cargos de Técnico Judiciário.

O já citado art. 3º ainda cria 100 cargos de Técnico Judiciário, cujo provimento

dependerá de sua lotação, mediante resolução da Corte Superior do Tribunal de

Justiça. Nesse caso, trata-se de reserva que o Tribunal julga conveniente propor, a

fim de permitir o aumento do número de Oficiais de Justiça em comarcas

sobrecarregadas e a instalação de novas comarcas. Essa condição está explicitada

no art. 7º da proposição.

O art. 8º do projeto determina como requisito para a investidura no cargo de

Técnico Judiciário, especialidades Oficial de Justiça e Oficial de Justiça Avaliador, a

titularidade do grau de bacharel em Direito. Aqui percebe-se a intenção do Tribunal

em dar efetividade à citada Resolução nº 48, de 2007, do CNJ, e ao disposto no art.

255-A da Lei Complementar nº 59, de 2001.

É oportuno ressaltar que o CNJ, por meio da Resolução nº 119, de 28/9/2010,

revogou a Resolução nº 48, alterada pelo Ato Normativo nº 0007097-

66.2009.2.00.000, em 16/12/2009: este acrescentou o art. 2º à resolução,

determinando que os Tribunais deveriam, no prazo de 60 dias, informar as medidas

adotadas para cumprimento da resolução.

A revogação da Resolução nº 48 foi motivada por decisão unânime dos

Conselheiros, que acataram o voto do Conselheiro Marcelo Neves no recurso ao

Procedimento de Controle Administrativo (PCA 00003879320102000000), sob o

entendimento de que a citada resolução extrapola a competência do CNJ e é mais

adequado que uma decisão desse tipo seja tomada pelos Tribunais de cada Estado,

de forma que atenda às particularidades locais. Nesse sentido, o presidente do CNJ,

Ministro Cezar Peluso, considerando as peculiaridades locais relativas à alocação de

recursos humanos para o provimento do cargo de Oficial de Justiça e as

especificidades orçamentárias de cada Tribunal, resolveu que a exigência da

conclusão de curso de nível superior para o provimento do cargo de Oficial de

Justiça, enquanto padrão único, pode ser prejudicial à administração judiciária em
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determinadas circunstâncias, e considerando, ainda, o que foi deliberado pelo

Plenário na 113ª Sessão Ordinária, realizada em 28/9/2010, resolveu revogar a

Resolução nº 48.

Em que pese o novo entendimento do CNJ - Corte a que foi confiada a missão de

orientar os órgãos jurisdicionais no implemento de meios capazes de facilitar o

acesso à Justiça, racionalizar o serviço prestado e viabilizar o aumento da

produtividade dos serviços, com vistas a garantir a efetividade da prestação

jurisdicional –, a proposição em análise propõe alteração do quadro de carreiras do

Tribunal de Justiça, notadamente em relação ao trabalho de Oficial de Justiça e de

Oficial de Justiça Avaliador, que passará a ser exercido por ocupante de cargo de

nível superior, com bacharelado em Direito. Com efeito, à luz do art. 143 do Código

de Processo Civil, verifica-se a importância da função do Oficial de Justiça, a qual

requer conhecimentos técnico-jurídicos para a concretização da atividade

jurisdicional. É com a atuação do Oficial de Justiça, determinada pelo Juiz, que o

processo ganha efetividade.

Ademais, pelo que se pode constatar, o projeto de lei em análise não cria despesas

imediatas para o erário, conforme asseverado pelo próprio Tribunal de Justiça, na

mensagem que acompanha a proposta. O provimento dos cargos de Técnico

Judiciário somente será possível após a entrada em vigor da futura lei, a realização

de concurso público e, ainda, depois de ocorrida a extinção de cargos outros, o que

somente se efetivará com a vacância desses.

Nos termos do art. 9º da proposição, o vencimento do servidor designado para a

função pública prevista no art. 10, “caput” e § 1º, “b”, da Lei nº 10.254, de 1990, fica

fixado no padrão de vencimento PJ-28, correspondendo ao inicial da carreira de

Oficial Judiciário, cargo ocupado pelos atuais Oficiais de Justiça.

Novas despesas com pessoal deverão ocorrer de forma paulatina e serão

absorvidas pelo orçamento do Poder Judiciário nos exercícios em que se efetivarem

os provimentos. Por essa razão, justifica-se a redação proposta pelo art. 10 do

projeto. Ressalte-se, por ser oportuno, que esse dispositivo também será objeto de

análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Opera-se, de acordo com o art. 11, a revogação do inciso II do art. 2º da Lei nº
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13.467, de 2000, retroagindo os efeitos da revogação ao dia 20/4/2010. Tal inciso

determina a transformação, com a vacância, de cargos de Técnico Judiciário da

especialidade Oficial de Justiça Avaliador em cargos de Oficial Judiciário, da mesma

especialidade. O objetivo é barrar essa transformação de cargos, os quais passam a

se enquadrar nas modificações legislativas em questão.

A lei, caso aprovada, entrará em vigor na data de sua publicação, observadas a

entrada em vigor em 6/10/2011, prevista no art. 2º do projeto, e a retroatividade de

que trata o art. 11.

Se não há inconvenientes de ordem jurídico-material, a proposta também não

apresenta vícios de ordem formal. A competência para iniciar o processo legislativo é

mesmo do Tribunal de Justiça, e a matéria compreende-se no raio de competência

normativa estadual.

Pelo exposto, e considerando que a esta Comissão cabe, exclusivamente, o exame

jurídico preliminar da matéria e que, por força de jurisprudência pacífica do Supremo

Tribunal Federal, somente é facultada a apresentação de emenda parlamentar a

projeto de iniciativa do Tribunal de Justiça que não importe em aumento de despesa e

que guarde afinidade temática em relação à proposição, apresentamos a seguinte

conclusão.

Conclusão

Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº

4.631/2010.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Sebastião Costa - Padre

João - Antônio Júlio - Célio Moreira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Gustavo Corrêa

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

Correspondência: Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.994 a 4.998/2010 - Requerimentos nºs 6.771 a

6.773/2010 - Requerimento da Comissão do Trabalho - Comunicações:

Comunicações das Comissões do Trabalho, de Assuntos Municipais, de Segurança

Pública, de Administração Pública e de Educação - Registro de presença - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Ângelo, João Leite, Carlin Moura e Getúlio

Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes;

Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso do Deputado

Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio -

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho -

André Quintão - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico

Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Ivair

Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander

Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Corrêa) - 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
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trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

OFÍCIO

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando informações

relativas ao Projeto de Lei nº 4.771/2010. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

4.771/2010.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 4.994/2010

Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento do

setor de petróleo e de gás natural no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As diretrizes e os objetivos destinados à formulação da política estadual de

desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural são os estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - A política estadual de desenvolvimento do setor de petróleo e de gás

natural será formulada e implementada com a observância das seguintes diretrizes:

I - reverter os ganhos econômicos e sociais decorrentes das atividades

relacionadas ao petróleo e ao gás natural em benefício do Estado, com a geração de

emprego e renda, o fortalecimento empresarial, a melhoria da qualidade de vida e a

promoção do bem-estar social;

II - minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelas referidas atividades;
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III - promover o conhecimento sobre as atividades relativas ao petróleo e ao gás

natural, a fim de desenvolver no Estado a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico

do setor.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - ampliar, em todos os níveis, a formação e a preparação da mão de obra para

atender às demandas do setor, inclusive dos fornecedores;

II - criar incentivos visando à atração de empresas e de investidores do setor de

petróleo e de gás natural, fomentando a geração de postos de trabalho e de renda no

Estado, em especial dos setores fornecedores, mesmo que pertencentes a um elo

distante dessa cadeia produtiva;

III - qualificar e apoiar as empresas estabelecidas no Estado, visando ao ganho de

escala, à participação no mercado e à competitividade;

IV - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica, com foco na

atividade empresarial e em ganhos de competitividade industrial;

V - estimular a maior utilização do gás natural na economia mineira;

VI - promover estudos sobre as repercussões sociais e ambientais dos impactos

gerados pelas atividades do setor, visando ao desenvolvimento sustentável;

VII - incrementar a infraestrutura de transportes de passageiros e de cargas, de

fornecimento energético e de saneamento, para atender às futuras demandas

urbanas e econômicas decorrentes das atividades do setor;

VIII - organizar um núcleo de estudos no Estado para geração e atualização de

conhecimento sobre o tema e acompanhamento e avaliação da política instituída por

esta lei.

Art. 4º - Na implementação da política de que trata esta lei, compete ao poder

público:

I - ampliar a oferta de cursos de formação e capacitação nas áreas afins ao setor;

II - realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão de

temas relacionados à cadeia produtiva do petróleo e do gás natural;

III - avaliar a possibilidade de criação de linhas de fomento financeiro às empresas

do setor;

IV - realizar estudos com vistas à adoção de incentivos fiscais destinados às
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empresas e investidores do setor;

V - incentivar o desenvolvimento tecnológico das empresas do setor, com ênfase na

agregação de valor;

VI - incentivar os Municípios a adotar as diretrizes e os objetivos da política de que

trata esta lei;

VII - estudar a viabilidade da ampliação da oferta de gás canalizado no Estado;

VIII - realizar estudos para a melhoria da logística de distribuição de gás natural,

visando a sua expansão;

IX - identificar as demandas geradas pelas atividades do setor relacionadas aos

serviços públicos nas áreas de saúde, segurança, educação, habitação, saneamento,

transporte e energia elétrica;

X - estudar o impacto das atividades do setor sobre as demandas de infraestrutura

de acesso terrestre e aeroviário;

XI - buscar a integração física do setor com os demais eixos de desenvolvimento

para a interligação das economias microrregionais;

XII - tomar todas as medidas necessárias para que o Estado se torne competitivo,

em relação aos demais, para atrair investimentos diretamente ou indiretamente

relacionados à cadeia produtiva do petróleo e do gás natural;

Parágrafo único - Este artigo aplica-se a qualquer atividade relacionada

indiretamente com a cadeia produtiva do petróleo e do gás natural.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei visa a fomentar a participação do Estado, de forma

competitiva e sustentável, na cadeia produtiva do petróleo e do gás natural, em

especial mediante desenvolvimento tecnológico das atividades do setor. Por meio das

diretrizes contidas na proposição, o Estado fortalecerá a participação na indústria de

bens e serviços relacionados, mesmo que referente a um elo econômico distante, ao

petróleo e gás natural, gerando emprego e renda.

Esta proposição visa buscar uma forma programática de obtenção e

desenvolvimento de tecnologia, haja vista a larga escala de produção no território
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brasileiro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Minas e Energia e Fiscalização

Financeira, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.995/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Lourival Soares

da Costa - Amblosc -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lourival Soares da Costa - Amblosc -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2010.

Getúlio Neiva

Justificação: Fundada em 8/8/95, a Associação dos Moradores do Bairro Lourival

Soares da Costa - Amblosc - é uma instituição civil sem fins lucrativos, voltada para

área social, promovendo os valores humanos e religiosos dos cidadãos. Capta

recursos para desenvolver atividades que promovam o desenvolvimento e a defesa

da família das crianças, dos jovens e dos adolescentes promovendo seu amparo.

Pelo relevante trabalho, conto 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 4.996/2010

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Nazarena de Amparo Social -

Speak Easy English Dialogue School - Seeds -, com sede no Município de Montes

Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filantrópica Nazarena de

Amparo Social - Speak Easy English Dialogue School - Seeds -, localizada na Rua

Padre Augusto, nº 335, Centro, no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2010.

Gil Pereira

Justificação: A Associação Filantrópica Nazarena de Amparo Social - Speak Easy

English Dialogue School - Seeds -, com sede no Município de Montes Claros, é uma

entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade colaborar

nas atividades de acesso à cultura e à língua inglesa da população residente em

bairros periféricos e zona rural, por muitas vezes distante dos serviços ofertados.

Pauta-se pela necessidade imposta por uma sociedade competitiva de maior

qualificação e conhecimento para a ascensão social, a partir da entrada no mercado

de trabalho. Tal conhecimento torna-se instrumento de desenvolvimento pessoal à

medida que interfere na autoestima da população e a qualifica para buscar formas

mais amplas de inserção profissional. O reconhecimento da importância do trabalho

desenvolvido pela referida Associação e a certeza de que a mesma terá um alcance

social ainda maior após ser denominada como sendo de utilidade pública são as

razões que pautam este 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 4.997/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Córregos das Mercês,

com sede no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

das Mercês, com sede no Município de Peçanha.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2010.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Comunitária de Córregos das Mercês, fundada em

4/11/2007, é uma instituição de direito privado que exerce atividades filantrópicas, de

natureza associativa, sem fins lucrativos, beneficente. Desenvolve importantes

trabalhos na área social, tendo como finalidade amparar e educar crianças sem
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recursos financeiros, ministrando-lhes a educação infantil e combatendo a fome a

pobreza. A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por

pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em funcionamento

regular, atendendo-se, desta forma, os requisitos legais. Por sua importância,

contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.998/2010

Declara de utilidade pública o Projeto Social Vem Viver - Proviver -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Vem Viver - Proviver -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2010.

Walter Tosta

Justificação: O Projeto Social Vem Viver - Proviver -, fundado em 20/9/2003, é uma

sociedade civil, sem fins econômicos, que tem como objetivo promover a assistência

social, protegendo a saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice por

meio de programas de atendimento médico-odontológico com profissionais

voluntários, e combater a fome e a pobreza, mantendo programa de alimentação

alternativo para pessoas carentes e suas famílias, para o qual busca, junto à iniciativa

privada, arrecadar alimentos e roupas a serem distribuídos entre os assistidos.

A entidade também promove a integração das pessoas beneficiadas por suas

ações no mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes, e trabalha pela

divulgação da cultura e do esporte, incentivando as crianças e seus familiares a

desenvolver o hábito da leitura.

Pelo exposto, o trabalho da associação é extremamente meritório, e ela merece ser

declarada de utilidade pública, o que lhe dará mais condições para desempenhar sua

elevada missão. Assim, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
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projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.771/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Maria Paula Aliberti Rodrigues dos Reis pelo brilhante

trabalho desenvolvido à frente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Carmo do Rio Claro.

Nº 6.772/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de

Campo Belo pela exposição dos trabalhos do aluno Roger Pacífico. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº 6.773/2010, da Comissão de Administração Pública, em que solicita sejam

encaminhados ao Comandante-Geral da Polícia Militar, à Corregedoria da Polícia

Militar, ao Ministério Público Militar e ao Conselho Nacional de Justiça cópia das

notas taquigráficas da reunião dessa Comissão em 22/6/2010 e pedido de

providências relativas aos assuntos nela tratados, com a anulação dos atos eivados

de vícios e a responsabilização das autoridades envolvidas, em especial da

Presidente da Junta Central de Saúde - JCS - da Polícia Militar.

Da Comissão do Trabalho em que solicita sejam anexados os documentos que

encaminha ao Projeto de Lei nº 4.516/2010. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº

4.516/2010.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Assuntos Municipais, de Segurança Pública, de Administração Pública e de

Educação.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do ex-Deputado

e Conselheiro do Tribunal de Contas Sebastião Helvécio.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia,

boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradeço ao Deputado João Leite,

que solicitou a inversão da ordem de inscrição para que eu fizesse meu

pronunciamento antes dele, visto que participarei, logo mais, daqui a meia hora, de

uma reunião da Executiva Estadual do PT.

O que me traz a esta tribuna é um breve comentário a respeito de alguns

procedimentos disciplinares contra alguns Juízes em Minas Gerais. A Comissão de

Direitos Humanos, que presido, impõe aos seus membros algumas tarefas muitas

vezes difíceis e árduas, das quais não podemos nos esquivar. Farei um breve relato a

respeito da decisão tomada, nesta semana, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ

-, em relação ao Juiz Edilson Rodrigues, de Sete Lagoas. No início de 2007,

precisamente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, num contato feito com

a Promotora Dra. Laís, que na época tratava da questão da violência contra a mulher

- Lei Maria da Penha -, deparamo-nos com uma sentença do referido Juiz de Sete

Lagoas, no mínimo inusitada para um primeiro momento. O Juiz Edilson Rodrigues

era o responsável pela Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente dessa

comarca. Digo no mínimo inusitada, porque a referida sentença chamou a nossa

atenção por conter algumas expressões ou talvez alguns devaneios, arroubos ou

apatias da parte desse Juiz, que encantou, com noticiários sensacionalistas, toda a

imprensa da época, ao afirmar que Deus é homem, que Deus é masculino e que o

mundo é masculino.

Então, em uma sentença, ele classificou a Lei Maria da Penha como herética, como

antiética, como inconstitucional, e até arvorou-se em acrobata da teologia ao referir-

se a Maria. Não obstante reconhecer a sua importância - ele até demonstra

conhecimento da “Salve; Rainha”, quando diz que Maria foi credenciada como

advogada nossa diante do tribunal divino -, disse que no Evangelho Jesus a teria

desprezado pela sua situação de mulher: “Que tenho contigo, mulher?”, segundo

palavras do Juiz.

Ao tentar mostrar que mesmo a mulher moderna - que acha que só precisa do

espermatozóide do homem para ter um filho, nada mais -, quando encontra um amor,
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até abomina a sua independência e autonomia e vai viver na dependência desse

amor que lhe dará segurança. Ele até chama a igualdade de hipócrita e perversa. Ele

diz que a desgraça começou no Éden pela ação de uma mulher. Essas são pérolas

que estão na sentença do Juiz.

Talvez pudéssemos até entender isso como momentos de loucura, em que o

magistrado estava fora da realidade. E talvez esse o lado que, na época, em 2007,

quando a Comissão de Direitos Humanos, provocada pela Promotora Laís, denunciou

o fato, foi destacado na imprensa. Agora, de novo, o Conselho Nacional de Justiça

decide pelo afastamento do Juiz e, de novo, é esse aspecto que fica na imprensa.

Mas eu gostaria de fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, porque a imprensa

não disse que esse homem, investido de um cargo, com a sua decisão, gerou uma

perversidade muito grande, que ele inocentou homens agressores de mulheres,

quando a gente sabe que a cada dois dias morre no Brasil uma mulher vítima de

violência. Não foi dito que por trás das sentenças do magistrado havia mulheres

sendo vilipendiadas em seus direitos e crianças sofrendo em um lar por declarações

como essa.

Então, o papel do direito, da Justiça seria corrigir, levar conforto e ordenar uma

sociedade sob a lógica do bem e da preservação da garantia dos direitos. Não, isso

não aconteceu. Interessante é que ninguém na imprensa colocou, em nenhuma das

sentenças, as vítimas que foram criminalizadas. Não foram citados nem o nome delas

nem os nomes dos homens agressores que foram absolvidos pelo Juiz.

Deputado José Henrique, esse é o fato grave. Em nenhuma abordagem feita esta

semana - aliás eu mesmo falei na imprensa nacional e tenho certeza absoluta a

respeito do que eu disse sobre as vítimas de homens violentos e das decisões

absurdas desse Juiz -, nas edições das matérias, nada disso saiu. Quero que a gente

pense nisso.

Eu poderia até mesmo falar sobre a vida pessoal do Juiz: da sua separação; da sua

esposa, que mora no Rio de Janeiro; e do sequestro que fez de sua filha. Isso está

registrado no Tribunal. Ele não tinha a guarda da filha, quem tinha a guarda era sua

esposa. Nada disso foi publicado. Então deixo bem claro que, por trás dessas

decisões absurdas, há mulheres e crianças que são vítimas, e que, novamente, a
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grande imprensa aborda o assunto de forma superficial. Digo “a grande imprensa”

porque nem fui entrevistado sobre esse fato, originado na Comissão de Direitos

Humanos, pela TV Assembleia, que parece estar, muitas vezes, na contramão do que

as Comissões da Assembleia fazem. Isso revela que há problemas com os editores.

Já que estamos pensando uma Assembleia para daqui a 20 anos, deveríamos pensar

nisso também.

Gostaria de deixar bem claro que, como é procedimento da Comissão de Direitos

Humanos, encaminhamos o caso à Corregedoria do Tribunal de Justiça, pedindo

punição para o Juiz. Mais uma vez, ela arquivou o procedimento contra o Juiz Edilson

Rodrigues. A Comissão entrou com recurso no CNJ no mês de julho de 2007 - e faço

aqui um grande elogio a este Conselho, que vem corrigindo muitos erros do Poder

Judiciário. Vou ler o que está aqui comigo e que aconteceu em função do recurso

originado pela Comissão de Direitos Humanos. (- Lê:) “No dia 15/9/2009, o relator,

por unanimidade de 15 votos, no Conselho Nacional de Justiça, derruba a decisão do

Tribunal e manda abrir processo administrativo disciplinar contra o magistrado Edilson

Rumbelsperger Rodrigues.”

Diz também que ele feriu o art. 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional -

Loman. Esta semana tivemos, em 15 votos, 9 a favor e 6 contra o afastamento do

Juiz. Nenhum Conselheiro fez o que a Corregedoria do Tribunal de Justiça e o Pleno

do Tribunal de Justiça fizeram: absolver o Juiz. Houve polêmica entre os 15 membros

do CNJ somente em relação à gradação da pena. Aliás, daqui a dois anos, o Juiz terá

de fazer um exame de sanidade mental para voltar ao cargo. Considero isso normal,

e houve unanimidade dos Conselheiros quanto a essa questão. Vim falar sobre esse

assunto para os cidadãos mineiros. A imprensa errou ao esquecer as vítimas em

2007, quando a Comissão de Direitos Humanos trouxe à baila essa questão. A

imprensa também errou em 2009, quando tivemos a decisão do CNJ, e novamente

erra agora. Por trás das decisões desse magistrado há pessoas.

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia até hoje teve adesão de 100% do

CNJ em seus recursos. É bom que a TV Assembleia divulgue isso e até mesmo faça

uma reportagem sobre o assunto. Entramos com um processo contra o

Desembargador Wanderley Salgado Paiva, que soltou o Delegado torturador Marco
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Túlio Fadel, simulou um atentado contra ele e foi também absolvido pela

Corregedoria. Agora, por decisão unânime, está sendo processado criminalmente por

determinação de Brasília. A referida Comissão fez também uma denúncia, que está

no CNJ, contra uma Juíza de Rio Pardo de Minas, por decisões tendenciosas a favor

do setor latifundiário da sociedade. Estamos aguardando a deliberação. Além disso,

recentemente, a Comissão de Direitos Humanos, denunciou, na Comissão de

Segurança Pública, uma Juíza que incentivava a tortura e falava sobre o

desaparecimento de 1.500 processos em São Sebastião do Paraíso. Esse

procedimento foi arquivado pela Corregedoria. Eu e o Deputado João Leite já

solicitamos à Procuradoria da Casa a elaboração de um ofício, pois recorreremos ao

CNJ sobre esse arquivamento.

Há um caso gravíssimo envolvendo a Juíza Maria José Starling, de Ribeirão das

Neves. Essa Comissão já promoveu várias ações tanto no CNJ quanto na

Corregedoria. Ela vendia carteiras de Comissários de Menores. O preço variava de

R$3.000,00 a R$7.500,00. O depósito está comprovado em suas contas. Segundo a

Corregedoria, não poderia haver mais de 12 Comissários de Menores em

Esmeraldas. No entanto, chegamos a ter 168 com porte de arma autorizado pela

Juíza. Aliás, essa Juíza é a mesma que chamava o Raimundinho, ou seja, o

Raimundo Cândido, da OAB, de negro safado e que pronunciava tantos outros

adjetivos preconceituosos; que, em um plantão, soltou o Delegado Marco Túlio Fadel

- mesmo sabendo que um Deputado, uma Promotora e uma Juíza estavam

ameaçados de morte; e não cumpriu cinco ordens do grande Desembargador

Fernando Starling, que, apesar de ter o mesmo nome, felizmente não é seu parente.

Na Rádio Itatiaia, ela o chamou de protetor de traficantes. Essa foi a expressão que

usou em relação a ele. Essa mesma Juíza - aliás, estou fazendo hoje outra

representação contra ela - declarou no “Fantástico”: “Coitadinho do Bruno! Parece o

meu filho. Parece inocente”. Desautorizou também todos os seus colegas e,

descumprindo uma decisão da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Loman -

sobre a manifestação opinião em curso de processo, fez um comentário afirmando

que, se fosse a Juíza do caso, soltaria todos os envolvidos na morte da Eliza

Samudio. Porém, ela é do caso e não poderia ter manifestado essas opiniões em
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hipótese alguma. Na verdade, ela já está sendo processada criminalmente pelo

Tribunal de Justiça e o seu caso está sendo analisado no CNJ. Queremos fazer um

pedido a esse Conselho e à Corregedoria do Tribunal de Justiça. Até quando os

jurisdicionados continuarão aguentando, em Esmeraldas, uma Juíza despreparada?

Ontem um Desembargador me disse: “Durval, ela é perversa. Fui Corregedor e

conheço muito aquela pessoa”. “Perversa” foi a palavra que usou, assim como venal

e com postura contra a democracia.

Finalizando, gostaria de dizer que há mil Juízes e Desembargadores no Estado.

Nos 16 anos como Deputado, citei cinco casos que a Comissão de Direitos Humanos

acompanha. Nesse período, talvez tenhamos tido aproximadamente 3 mil Juízes e

Desembargadores. Esse número é muito pequeno em relação ao universo maior do

Judiciário do Estado. Isso demonstra a grandeza e a firmeza do nosso Judiciário, que,

aliás, em Minas, só não é bom para punir erro. Mas a nossa Corregedoria, como

tínhamos na Assembleia, era semelhante. As Corregedorias têm esse grande vício do

corporativismo, mas, de qualquer maneira, o CNJ o está corrigindo. Quero tecer um

elogio ao Judiciário do Estado e fazer uma solicitação à Amagis. Não dá para

defender esse pessoal. Bruno Terra e dirigentes que respeitamos da Amagis, os

senhores têm de defender a sociedade. A Amagis soltou uma nota, Sr. Presidente,

apoiando o Juiz de Sete Lagoas. Onde está a nota apoiando as vítimas de processo

em que ele absolveu o agressor? A sociedade espera por isso. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Boa tarde, Exmo. Sr. Presidente Deputado José

Henrique. Temos dois Presidentes neste Plenário, está aqui também o Deputado

Doutor Viana, Presidente da Assembleia Legislativa neste momento. Saúdo o

Deputado Carlin Moura, os telespectadores da TV Assembleia, todos que

acompanham esta reunião, e o Deputado Durval Ângelo, que expressou suas

preocupações - sabemos como as pessoas, especialmente as mais carentes, sempre

sofrem quando há, de alguma forma, ausência da Justiça. Sr. Presidente, aproveito

esta tarde para fazer uma análise da eleição recente. Foi muito interessante

participarmos desse pleito e assistirmos a esse momento histórico de nosso país.
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Chegamos à eleição com uma avaliação positiva histórica do Presidente Lula. É

interessante, porque a avaliação positiva do governo do Presidente Lula que os

institutos de pesquisas apresentavam, de praticamente 80%, não foi traduzida nas

urnas; os números dos institutos não foram acompanhados pelos votos dos

brasileiros. Essa aprovação acompanhava a lógica, usada à exaustão, de que é

preciso continuar o que está dando certo. Os números mostram que uma grande

parcela da sociedade não aderiu ao discurso oficial, não acompanhou o que o

Presidente Lula vinha afirmando. A economia está com vitalidade, conquistada pelos

acertos também de governos anteriores, mas, em nenhum momento, isso foi

reconhecido pelo atual governo. Este, por sua vez, teve a prudência de abandonar

velhos paradigmas para não interromper a marcha do crescimento. Sim, essa

economia, e não o carisma do atual Presidente, foi, de fato, a força motriz dessa

eleição presidencial. As pessoas votaram na percepção de bem-estar econômico e

deram crédito à continuidade do modelo, acreditando na propaganda oficial de que o

País de oito anos atrás era terra arrasada e foi reconstruído no atual governo. Creio,

entretanto, que, nesse contexto, e analisando-se todo o processo anterior à eleição

em si, as urnas deram um claro recado não só ao governo, mas a toda a classe

política do País. Não bastam prosperidade e transcendência social. É preciso

respeitar os valores que norteiam a sociedade. Alguns querem fazer crer que o

debate político em torno das eleições presidenciais foi diminuído pelo que chamam de

fator religioso, em detrimento dos grandes temas nacionais. A questão do aborto, que

mobilizou parte do debate político, foi tratada como uma reação conservadora de

católicos e evangélicos, como um tema aparentemente menor diante de tantas

questões relevantes ao País. Nesse passo, faço um parêntese, até para analisar a

palavra “conservador”. Há pouco tempo, nosso Presidente Lula fazia uma crítica ao

Lech Walesa - líder polonês e sindicalista, como nosso Presidente - dizendo que

havia uma diferença entre eles, porque o Lech Walesa representava a parte religiosa

conservadora na Polônia. É interessante, porque essa parte religiosa conservadora

lutava contra os progressistas comunistas que, de alguma forma, acabavam com a

liberdade religiosa, com as liberdades das instituições, na Polônia e na chamada

Cortina de Ferro. Também o nosso progressista Fidel Castro leva para o paredão os
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conservadores cubanos que lutam pela liberdade religiosa e política. Precisamos

procurar uma nova orientação. O barulho produzido pela questão do aborto durante

as eleições foi impressionante, com idas e vindas e a negativa de manifestações

anteriores por parte da candidata oficial, que chegou a dar uma declaração a favor da

vida. Como se alguém pudesse se declarar a favor da morte. Mostraram com clareza

que essa não é uma questão menor, pois os valores em que se baseia uma

sociedade não podem ser simplesmente ignorados por alguns que reduzem a

questão a política de saúde pública. É a vida só uma questão de saúde pública? É a

vida só uma questão de números e de aporte financeiro para uma política de saúde

pública? Trata-se de uma lógica perversa em que se escolhe - ao invés de tratar

melhor a questão da gravidez indesejada, principalmente a precoce, e criar

programas efetivos que as combatam - simplesmente matar os indesejados fetos em

gestação com ajuda e dinheiro do poder público.

Não adianta amenizar a questão, pois ela está claramente posta no ideário político

do partido que governa o País. Vimos a suspensão do Pastor Henrique Afonso, do

Acre, e de Luiz Bassuma, da Bahia, que já não pertencem mais ao PT. O que fica

claro nessa questão é que setores da sociedade, que ao longo da história nunca se

manifestaram a respeito do tema acreditando que no Estado laico as crenças têm que

estar restritas a pequenas comunidades, insurgiram-se e mostraram sua força e voz.

O que há de novo no cenário político nacional é uma lenta e ainda desorganizada

mobilização de setores da sociedade que se comunicam rapidamente por meio das

redes sociais, que passam a monitorar e acompanhar com interesse os temas e

valores que lhes são caros e as ações de governo que lhes são contrárias. Embora a

questão do aborto tenha mobilizado fortemente o debate na eleição presidencial,

outros temas tão importantes como esse também estiveram na pauta e foram alvo da

reação da sociedade. A tentativa do controle da fé e da religião do povo brasileiro é

inaceitável, mas estão tentando fazê-lo, um absurdo dentro de um programa nacional

de direitos humanos. Assim diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu

art. XVIII, tão caro para o Deputado Durval Ângelo: (- Lê:) “Toda pessoa tem direito à

liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de

mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo
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ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em

público ou em particular.” Aqueles que desejam controlar a religião são chamados de

progressistas em nosso país. Eles são tão arcaicos. São do tempo do Império

Romano, quando, tentando impedir o crescimento do cristianismo, levaram tantos

cristãos da igreja primitiva às arenas, aos leões, à morte pela fogueira ou crucificados

de cabeça para baixo. São antiquados e arcaicos, também com a tentativa de

controle dos meios de comunicação. Recentemente, vimos o governo injetar, no meio

de uma eleição, R$2.500.000.000,00 em um banco. É impressionante o que acontece

em nosso país. Vimos também a tentativa de quebrar um direito fundamental na

Declaração Universal dos Direitos Humanos: o direito à propriedade, ao domicílio

próprio. Esse direito é inviolável, mas agora querem criar uma comissão para analisar

se tenho mesmo o direito de ter o que me pertence. Essas coisas são inaceitáveis,

mas quero dizer que fizeram parte da pauta da mobilização de diversos setores da

sociedade, que estão se comunicando e que produziram mais de 40 milhões de votos

neste País. A excrescência de algumas propostas, como o alinhamento ideológico

com regimes antidemocráticos, que perseguem religiosos, é inaceitável. Também são

inaceitáveis o inchaço e aparelhamento da máquina pública, com uma soberba e

altivez nunca vistas na história deste país. Mas tudo isso será alvo de uma vigilância

cada vez maior de grande parte da sociedade. Lembro que estou falando aqui em

nome de parte da sociedade. Algumas vezes, Deputado Duarte Bechir, fui a igrejas

para tratar de coisas da Bíblia, mas me assustei ao constatar que as pessoas não

queriam que eu falasse sobre isso; o que queriam era tratar de crenças que estavam

sendo discutidas naquele momento eleitoral. Ora, depois dessa eleição, o Brasil

nunca mais vai ser o mesmo. As pessoas com quem conversei não abrem mão de

sua fé, de suas crenças. Um governo ou um partido não impedirá nem vai conseguir

calar a fé das pessoas. O País sai dessas eleições mais forte e enriquecido do ponto

de vista ideológico. De agora em diante, ter as mãos realmente limpas e defender

valores caros à sociedade - como família, educação de qualidade, saúde

universalizada e de excelência, segurança e liberdades, entre elas a liberdade

religiosa - serão cobranças claras do eleitor. Nesta Casa, faremos uma trincheira na

defesa desses valores, alinhando-nos com toda proposta que tenha a ver com a vida
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e o bem-estar dos cidadãos deste Estado e deste país. Também estaremos na linha

de frente, denunciando claramente quaisquer tentativas de manietação das

liberdades e dos meios de comunicação ou de uma ideologização nociva ao País.

Quero fazer referência a um levantamento feito por um grande amigo, o Dr. Golgher,

embora não tenha tempo suficiente para entrar em detalhes. O Dr. Golgher participou

de uma comissão que estuda a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde

em nosso país. Está muito claro aqui o comparativo do que se fez no Brasil e em

outros países da América Latina. Países que investem menos na saúde do que o

Brasil conseguem uma resposta melhor do seu sistema de saúde. Por quê? Porque

gastam melhor os seus recursos da área da saúde. No levantamento feito por essa

comissão de notáveis, isso fica muito claro. Aleatoriamente, tomo o exemplo do

comparativo com a Nicarágua. Esse comparativo é vexatório, pois o governo desse

país da América Central, que não é modelo de administração pública, com a metade

de recursos financeiros “per capita”, consegue expectativa de vida semelhante à do

Brasil. Sr. Presidente, Deputado José Henrique, numa das minhas próximas

intervenções, tratarei desse assunto. Agradeço a oportunidade e peço desculpas, Sr.

Presidente, por ter excedido o tempo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ontem, em Brasília,

encerrou-se o importante Seminário Internacional Comunicações Eletrônicas e

Convergência de Mídias, promovido pela Secretaria de Comunicação Social da

Presidência da República. O conteúdo do seminário está disponível no “site”

www.convergenciademidias.gov.br. Ele nos traz grandes contribuições para

importante debate sobre comunicação social no Brasil e ajuda-nos a compreender o

projeto que apresentamos, que propõe a regulamentação do art. 230, da Constituição

do Estado de Minas Gerais, com a criação do Conselho Estadual de Comunicação

Social. Importante matéria do seminário foi publicada no “site”

www.cartamaior.com.br, que nos ajuda a compreender o conteúdo das discussões.

Diz a matéria: (- Lê:) “Em seminário em Brasília, organizado para discutir experiências
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internacionais de regulação da mídia, o Ministro Franklin Martins, da Secretaria de

Comunicação da Presidência, deixou clara a urgência de um novo marco regulatório

para o setor no País, que deve ser construído num debate público e transparente com

toda a sociedade, deixando ‘fantasmas no porão’. Para a Unesco, a legislação da

radiodifusão brasileira é atrasada e pouco sustentada no interesse público. Num

processo que envolveu mais de 30 mil pessoas em todo o País, a I Conferência

Nacional de Comunicação teve como uma de suas principais resoluções, aprovada

por representantes do governo, da sociedade civil e do empresariado, a necessidade

da construção de um novo marco regulatório para o País. Ultrapassada - da década

de 60 - e pouco democrática, a legislação que hoje rege o setor tem-se mostrado um

entrave não apenas para o desenvolvimento da própria mídia no País como também

um obstáculo considerável para a consolidação da democracia brasileira. A um mês

de completar o aniversário de um ano da I Confecom, o governo Lula dá um passo

significativo para transformar essa realidade e sinaliza: o governo Dilma deve tratar

as mudanças nessa área como prioritárias.”

Foi esse o tom do discurso, corajoso, do Ministro Franklin Martins, da Secretaria de

Comunicação da Presidência da República, nesta terça, dia 9, durante a abertura do

Seminário Internacional das Comunicações Eletrônicas e Convergência de Mídias,

em Brasília. Para uma plateia repleta de empresários, organizações da sociedade

civil, acadêmicos e convidados estrangeiros, Franklin colocou o dedo numa ferida

que, pelo menos publicamente, já tinha sido reconhecida pelo Executivo Federal

desde a Confecom, mas que até este momento deixava dúvidas sobre quando e o

quanto seria de fato enfrentada. Depois de viajar por diversos países para conhecer

como outras democracias estão lidando com o processo de convergência tecnológica,

foi hora de trazer especialistas internacionais para Brasília e dar o pontapé público

neste debate, ‘olhando para a frente’, como deixou claro o Ministro.

“Cada vez mais as fronteiras entre radiodifusão e telecomunicação vão se diluindo.

Em pouco tempo, para o cidadão será indiferente se o sinal que recebe no celular ou

no computador vem da radiodifusão ou das teles. A convergência de mídia é um

processo que está em curso e ninguém vai detê-lo. Por isso é bom olhar para a

frente, esse é o futuro. Regular essa questão será um desafio, porque sem isso não
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há segurança jurídica, nem como a sociedade produzir um ambiente onde o interesse

público prevaleça sobre os demais”, afirmou. O governo reconheceu que, aqui, o

desafio se mostra maior que em outros países, porque, além da legislação atrasada,

“acumularam-se problemas imensos, que foram sendo encostados ao longo do

tempo”. Para o Ministro, a legislação brasileira é um cipoal de gambiarras, que não

enfrenta as questões de fundo e que não responde aos princípios estabelecidos pela

própria Constituição Federal.

“Criou-se, na área de comunicação, uma terra de ninguém. Todos sabemos, por

exemplo, que Deputados e Senadores não podem ter concessões de rádio e TV. Mas

todos sabemos que eles têm, por meio de subterfúgios, e ninguém faz nada. A

discussão foi sendo evitada. A oportunidade é discutir tudo isso agora, legislando de

uma forma mais permanente, integradora, cidadã e democrática”, afirmou o Ministro

Franklin Martins. A pretensão do governo é fazer as mudanças no marco regulatório

através de um processo público, aberto e transparente, para que a sociedade

brasileira como um todo - e não apenas um grupo ou outro - decida seu caminho. Até

o final da gestão Lula, um anteprojeto de lei, que vem sendo elaborado por um grupo

de trabalho interministerial, será apresentado à equipe da Presidente eleita Dilma

Rousseff, que então decidirá quando e como apresentá-lo ao Congresso Nacional. É

nesse debate público que o grupo de trabalho deve basear suas proposições. Um dos

maiores desafios nessa jornada, no entanto, parece ir além da própria convergência

tecnológica e suas inúmeras inovações. Trata-se de, exatamente, criar as condições

para que o debate público de fato aconteça, de forma plural e participativa. Foi esse o

desejo da I Conferência de Comunicação, que agora parece contar com a vontade

política do governo Lula para ser colocada em marcha.

“O problema é grande. Os fantasmas passeiam por aí arrastando correntes,

impedindo que a gente ouça o que tem de ouvir. Se formos capazes de nos livrar dos

fantasmas e não os deixarmos controlar nossa discussão, avançaremos. Isso

interessa à sociedade como um todo, não é uma discussão apenas econômica. A

comunicação diz respeito à cidadania, à participação política e à produção cultural, e

por isso a sociedade deve participar diretamente”, afirmou o Ministro Franklin Martins.

E deu o recado: “convido todos, então, a deixar seus fantasmas no sótão, que é onde
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eles se sentem melhor. Vamos nos desarmar dos preconceitos. Essa agenda está na

mesa e será realizada num clima de entendimento ou de enfrentamento”.

Entre os fantasmas que precisam ser deixados no porão, está a tese - tão difundida

pelos grandes meios de comunicação - de que regulação é sinônimo de censura à

imprensa. Na abertura do seminário internacional, foi necessário afirmar, mais urna

vez, para quem já deveria estar convencido disso, que o Brasil goza de absoluta

liberdade de imprensa.

“Essa história de que a liberdade de imprensa está ameaçada é uma bobagem, um

truque, isso não está em jogo. A liberdade de imprensa significa a liberdade de

imprimir, divulgar e publicar. A essa não deve, não pode e não haverá qualquer tipo

de restrição. Isso não significa que não pode haver regulação do setor. Vocês verão

relatos neste evento de diversas democracias, e verão que em todas elas há

regulação, o que não significa que haja censura”, repetiu. Nesse seminário havia

delegações dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal,

enfim, das 10 principais democracias do mundo moderno que têm o seu processo de

regulação.

“Sem explicitar, o governo Lula acabou admitindo que deixou a desejar no campo

das comunicações. E para os participantes da sociedade civil que vieram a Brasília

conhecer as experiências de outros países, talvez esta tenha sido a mensagem mais

alentadora: essa área deve ser tratada com prioridade no governo Dilma. Estou

convencido de que a área de comunicação terá, no próximo governo, o mesmo

tratamento que teve a energia no governo Lula. Algo estratégico para o crescimento.

Ou se produz um novo marco regulatório ou vamos perder o bonde. Em 2008, a

radiodifusão faturou R$11.500.000.000,00 e as empresas de telecomunicações,

R$130.000.000.000,00. Em 2009, os números foram R$13.000.000.000,00 e

R$180.000.000.000,00 respectivamente. É evidente que, se não houver regulação, a

radiodifusão será atropelada por uma jamanta. E se não houver o debate, quem vai

regular é o mercado. E quando o mercado regula, quem ganha é o mais forte”, avisou

Franklin.

“É necessário regular, criar políticas públicas e gerar um ambiente para que a

sociedade se sinta não só usuária dos serviços de comunicação, mas cidadã. Se
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formos capazes de entender isso, teremos mais vozes falando, mais opiniões se

expressando no debate público. É mais e não menos o que está em jogo neste

processo”, concluiu.

Mais interesse público. Também em sintonia com o que apontou a I Confecom e

com a linha política manifestada pela Secretaria de Comunicação, uma das primeiras

participações internacionais no seminário expôs objetivamente os pontos nevrálgicos

da legislação brasileira que precisam avançar para que o setor, de fato, permita a

expressão dessa multiplicidade de vozes. O canadense Toby Mendel, Diretor

Executivo do Centro de Direito e Democracia, organização internacional de direitos

humanos, com foco no conhecimento legal sobre direitos fundamentais para a

democracia, incluindo o direito à informação, à liberdade de expressão e o direito de

participação, apresentou o resultado de um estudo encomendado pela Unesco sobre

o marco regulatório em 10 grandes democracias, incluindo o Brasil. E, a partir de

padrões internacionais, fez recomendações para o processo que se inicia em território

nacional. Uma delas é a de ampliar a transparência e garantir o interesse público nos

processos de renovação das concessões de rádio e TV. “Em muitos países, este

momento é uma oportunidade para avaliar mudanças que precisam ser feitas pelo

concessionário, para apontar eventuais regras que não tenham sido respeitadas. No

Brasil, esta avaliação não acontece”, disse Toby Mendel. A prática reforça outros

problemas da legislação não enfrentados pelo Estado brasileiro: a regulação da

propriedade privada dos meios - com medidas como a proibição da propriedade

cruzada - e a garantia da liberdade de expressão’.”. O termo propriedade cruzada

refere-se a donos de jornal, de televisão, de um portal de internet e de diversos outros

meios de comunicação ao mesmo tempo.

“A liberdade de expressão vai além do direito do emissor dizer o que pensa. É

também o direito do receptor, do telespectador, do leitor, receber uma variedade de

informações e de pontos de vista. Se a propriedade dos meios não é regulada, isso

pode até ser O.K. do ponto de vista do emissor, do dono da empresa, do jornal, do

meio, mas o direito do receptor de receber idéias plurais começa a ser reduzido. Ou

seja, o Estado não pode simplesmente deixar o mercado agir”, afirmou o consultor da

Unesco.
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Na mesma linha, Mendel apontou a importância de regras para a difusão de

conteúdo na radiodifusão, como a proteção de crianças, o combate a discursos que

violem os direitos humanos e a promoção do jornalismo imparcial. É preciso ainda

regulamentar o artigo da Constituição que garante percentuais para a difusão de

conteúdos regionais e independentes nas emissoras de rádio e TV e garantir o direito

de resposta.

“Tudo isso está na Constituição, mas não é cumprido. Também é preciso haver um

sistema que receba queixas nesse sentido, um órgão regulador independente que

pode aplicar sanções diante do descumprimento dessas regras”, explicou Mendel,

que defendeu ainda a importância do fortalecimento do sistema público de

comunicação e da comunicação comunitária brasileira.

A lista é grande, e foi sendo recheada com outras sugestões vindas dos

representantes dos demais países presentes no seminário, o que apenas reforça e

confirma o tamanho do desafio que o Brasil tem pela frente se quiser mesmo mexer

neste vespeiro.”.

Esse é o nosso intuito. Queremos aprofundar esse debate que está apenas

começando.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

fico aqui me fazendo algumas questões. No passado, vimos o Lula tentando chegar à

Presidência da República, e um dos “slogans” usados era: “Sem medo de ser feliz”.

Como jornalista, diplomado pela UFMG em 1970, fico preocupado. Comecei a atuar

na profissão muito mais cedo que muitos - já estou confessando a minha idade.

Naquele período lutávamos por uma lei de imprensa. E, em 1967, conseguimos a Lei

nº 5.250. Não sei se é uma trama ou se a coisa está organizada, mas, recentemente,

há menos de um ano, a Lei de Imprensa brasileira foi revogada. O Supremo Tribunal

Federal a considerou inócua, porque os dispositivos para penalizar o jornalista, o

informador, o jornal, a rádio ou a televisão, os instrumentos contra a injúria, a calúnia

ou a difamação já estão postos, de forma clara, no Código Penal. A Constituição de

1988, que entrou em vigor em 1989, colocou isso em um capítulo. Na fase de revisão
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constitucional - em 1991, 1992 e parte de 1993 -, eu me perguntava por que existia

esse dispositivo constitucional, se havia, no Código Penal, figuras idênticas. No Brasil

há muita superposição de legislação. Sinto que está acontecendo uma coisa

orquestrada na América Latina, na tentativa de se eliminar a liberdade de imprensa.

Mesmo tendo sido vítima, ao longo de muitos anos, da informação destorcida da

imprensa, dos efeitos da manipulação da imprensa pelo Ministério Público, que se

utilizava dela para aparecer como o Quarto Poder neste país, continuo, mesmo

assim, defendendo a liberdade de imprensa.

Que interessante! Revoga-se a lei de imprensa conquistada duramente à época da

ditadura e começa-se a preparar conselhos para discutir o controle social da mídia.

Na verdade, por trás disso há dois interesses. O primeiro interesse é copiar a

Venezuela, a Bolívia, os países mais evoluídos da América Latina, que realmente

conseguiram estabelecer regimes fortes, como o que ocorre com o partido único do

México, o Partido Revolucionário Institucional - PRI. O pessoal não quer contestação

de governo. Coloca-se de forma muito clara nessa discussão, Deputado João Leite, a

temática da necessidade de mais divulgação do governo. Ora, quem controla a mídia

neste país, e com base no dinheiro, são os governos federal, estaduais e municipais.

Por trás disso há um clamor. A imprensa fatura muito e é livre de impostos, portanto

preciso criar um tributo para mudar essa situação. Os jornais impressos são isentos

do pagamento de qualquer tributo sobre papel, o que torna muito caro e muito difícil

manter a imprensa livre do imposto. Agora sugere-se esse simulacro de conselho,

que, na verdade, busca nessa regulação outras coisas que não as reveladas.

Lembro-me da minha professora de Português, D. Ward Laur, quando ela nos

ensinava exemplo de aliteração: “Vozes veladas, veludosas vozes, volúpia de violões,

vozes veladas, que valem pelos velhos fortes e os velozes vivas vãs ou

vulcanizadas”. Essas vozes suaves e tranquilas me fazem recordar o aspecto

psicológico do criminoso em série, o assassino frio. Um bandido, um criminoso em

série nunca fala alto, fala suave, baixinho, e tome-lhe tiro. Essa estratégia suave de

discussão sobre conselho me preocupa muito como brasileiro e como jornalista,

mesmo sabendo que há excessos no jornalismo, como em outras áreas da atividade

humana. Isso é próprio dessa atividade.
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Um dia, discutindo com o Deputado Antônio Júlio, citei um exemplo interessante:

por que a publicidade brasileira conseguiu, por estilo e crítica do governo, criar uma

autorregulação da publicidade para evitar alguns exageros ocorridos no Brasil? Por

que não se estimula a imprensa brasileira, através de seus órgãos de representação,

a fazer um sistema de autorregulação para evitar abusos? Nessa autorregulação

seria interessante que se evitasse publicar denúncias não comprovadas e que se

proibisse a discussão de denúncias anteriores à sentença processual, que tanto fere

os cidadãos brasileiros e a classe política, atualmente colocada na vala comum do

esgoto sanitário.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva. Sabia

que, ao esperar a manifestação de V. Exa., seríamos brindados com um discurso

democrático e com muito conteúdo. V. Exa., que serviu ao Estado de Minas Gerais e

ao Brasil, fez um levantamento histórico e trouxe toda a sua experiência e

conhecimento para esta Casa. Ouvindo sua manifestação, Deputado Getúlio Neiva,

penso que os progressistas querem acabar com a liberdade de imprensa e religiosa.

Conservadores são os que querem a liberdade de imprensa e religiosa. Está tudo

trocado: Chávez é progressista, Rafael Correa é progressista, Fidel Castro é

progressista. Conservadores são os que lutam pela democracia e pelos direitos

fundamentais. Está tudo trocado. V. Exa. levantou um pensamento ao falar nesta

tarde. Imagine que, em vez de termos uma imprensa livre, vamos ter um conselho

que vai dizer o que a imprensa pode ou não fazer. É semelhante o que o Programa

Nacional de Direitos Humanos está propondo. Ele quer criar um conselho que decida

se poderei ter reintegração de posse imediata quando uma pessoa entrar no meu

domicílio ou na minha terra. Temos no Brasil, então, criação de conselhos e de

fundos. Aquele faz a gestão deste. Isso é progressista. Não é um pensamento

conservador remetermos tudo para o Parlamento, que ele discuta um orçamento, que

decida para onde vão os recursos. Um conselho de notáveis é que decidirá para onde

vai o dinheiro daquele fundo e não a Assembleia, a Câmara dos Deputados, a

Câmara Municipal, escolhidas pelo povo, com representantes eleitos. Parabéns,

Deputado Getúlio Neiva. V. Exa. faz com que fiquemos ativos na defesa da

democracia, da liberdade. Parabéns pelo pronunciamento, que é histórico.
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O Deputado Getúlio Neiva* - Muito obrigado, Deputado. Naturalmente tenho ouvido

o pronunciamento de V. Exa. e procuro copiá-lo no que é possível. V. Exa. é, na

verdade, o grande defensor da família, dos direitos fundamentais. Deputado João

Leite, acho que no Brasil estão prevalecendo interesses difusos. Introduziram esse

texto na Constituição brasileira para dar força ao Ministério Público. Criaram, então, a

expressão “interesses difusos”, que estão sendo muito mais importantes do que os

reais direitos da pessoa humana ou da família. Trago aqui um caso “sui generis” para

comentar. Muita gente importante, quando tem um problema ou uma denúncia

qualquer, a primeira saída é dizer que decisão judicial não se discute, cumpre-se.

Repetem todos que consideram a sentença errada, mas preferem calar-se e ficar

esperando. Decisão judicial se discute, sim. Juiz não é infalível. A infalibilidade do

próprio Papa só se tornou dogma em 1817, mesmo assim essa infalibilidade papal se

restringe às questões de verdades relativas à fé e à moral. Acatamos decisão judicial,

mas, quando possível, contestamos. Vou contestar uma aqui agora. O Prefeito de

Pescador mandou fazer um poço artesiano numa pequena propriedade rural de uma

microrregião que estava sem água. Essa micropropriedade fica na divisa do Município

de São José do Divino. Foi processado porque o Promotor o denunciou como tendo

feito isso para fazer uma captação de sufrágio. Ocorre que nenhum dos moradores

daquela microrregião, especialmente o maior beneficiário do poço artesiano, é eleitor

em Pescador, mas em São José do Divino. O Prefeito foi, então, cassado. Fizemos

um recurso, uma ação cautelar no TRE, que determinou que ele retornasse ao cargo.

O Juiz de Itambacuri, que fez sentença originária, não obedeceu TRE; este, então,

mandou que ele cumprisse a ordem e paralelamente determinou ao Presidente da

Câmara Municipal que reintegrasse o Prefeito ao cargo e pedia que explicasse por

que não cumpriu a sentença. Vale aqui um parêntese para fazermos um

cumprimento, um elogio ao Desembargador Kildare Carvalho, especialmente ao

relator do processo, o Juiz Federal Ricardo Rabelo, pela determinação de até à noite,

na madrugada, telefonar e pedir informações no cartório eleitoral se tinham ou não

cumprido a sentença. Os interesses difusos estão fazendo com que as pessoas

desobedeçam a hierarquia. Nas portarias e nos decretos, as regulamentações estão

superiores à lei. Por exemplo, no interior, Juiz e Promotor não procuram o que os
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latinos e os gregos fizeram na criação do direito, especialmente o direito romano, que

é a nossa herança, o espírito da lei, a lei seca. Deveríamos buscar o espírito da lei,

ou seja, o que a lei realmente queria, mas, na maioria das vezes, simplesmente há

um descaso para com ela. No ano passado, aliás, neste ano, vimos o próprio

Presidente da República passar por cima da lei. Ele enfrentou a lei e disse que o

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Eleitoral estavam errados.

Vivemos uma inversão de valores, de falta de princípios básicos morais, éticos e,

sobretudo, de desrespeito contínuo à liberdade das pessoas, das famílias e,

principalmente da imprensa. Na verdade, essa tentativa de garrotear a imprensa me

arrepia, Deputado João Leite, pois criei meu jornal em 1970 e, ao longo da ditadura,

ele foi empastelado oito vezes pela censura. Quando eu imprimia o jornal, saía com

ele da gráfica e escondia-o debaixo da cama de amigos, para depois de dois, três

dias distribui-lo. Frequentemente eu era visitado pelo pessoal do Dops, antiga polícia

política. Agora, fico aqui me perguntando se realmente quem deseja criar o tal

Conselho olhou um pouquinho a história do Brasil e se realmente está

acompanhando o que acontece na Venezuela e nos outros países latino-americanos

que estão buscando a formação de partidos únicos para que não exista discordância

entre as manifestações. Ora, as pessoas têm o direito de ter ideias diferenciadas. O

Deputado Carlin Moura foi muito feliz ao dizer que devemos estabelecer o debate.

Gostaria de dizer ao companheiro Carlin Moura e também ao Deputado João Leite

que estarei nesse debate até o último minuto em que estiver nesta Casa. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

ACORDO DE LÍDERES
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A totalidade dos membros do Colégio de Líderes deliberam seja prorrogado até

2/12/2010 o prazo para recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.894/2010,

do Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011, e

4.895/2010, do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2011.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 2010.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 11 de novembro de 2010.

José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 6.773/2010, 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 do Trabalho - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,

em 10/11/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.794/2010, do Deputado Domingos Sávio,

4.795/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 4.813/2010, do Deputado Padre

João, 4.818/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Wander Borges, 4.829/2010, do

Deputado Eros Biondini, 4.831 e 4.832/2010, do Deputado Carlin Moura, 4.834/2010,

do Deputado André Quintão, 4.837/2010, do Deputado Braulio Braz, 4.839/2010, do

Deputado Rômulo Veneroso, 4.843/2010, do Deputado Padre João, 4.845/2010, do

Deputado Tenente Lúcio, 4.846/2010, do Deputado Dilzon Melo, 4.851 e 4.852/2010,

da Deputada Rosângela Reis, 4.862/2010, do Deputado Paulo Guedes, 4.864/2010,

da Deputada Gláucia Brandão, 4.865/2010, do Deputado Marcus Pestana,

4.867/2010, do Deputado Juninho Araújo, 4.868/2010, do Deputado Fahim Sawan,

4.873/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho, 4.876/2010, do Deputado Antônio

Júlio, 4.879/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Delvito Alves, 4.882/2010 com a

Emenda nº 1, do Deputado Wander Borges, 4.906/2010, do Deputado Antônio Júlio,
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4.909/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 4.910/2010, do Deputado Célio

Moreira, e 4.912/2010 com a Emenda nº 1, do Deputado Rômulo Veneroso; de

Assuntos Municipais - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 10/11/2010, do

Requerimento nº 6.754/2010, da Comissão de Transporte; de Segurança Pública -

aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 9/11/2010, do Projeto de Lei nº 3.605/2009,

do Deputado Durval Ângelo, e do Requerimento nº 6.719/2010, da Comissão de

Participação Popular; de Administração Pública - aprovação, na 21ª Reunião

Ordinária, em 9/11/2010, dos Requerimentos nºs 6.724 e 6.725/2010, do Deputado

Duarte Bechir, 6.731/2010, do Deputado Doutor Viana, e 6.732 e 6.734/2010, da

Comissão de Direitos Humanos; e de Educação - aprovação, na 23ª Reunião

Ordinária, em 10/11/2010, dos Projetos de Lei nºs 4.378/2010, do Deputado Mauri

Torres, 4.561/2010, do Governador do Estado, e 4.679/2010, do Deputado Célio

Moreira, e dos Requerimentos nºs 6.698/2010, da Comissão de Participação Popular,

e 6.711/2010, do Deputado Wander Borges (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente, Deputado José Henrique, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, volto a esta tribuna para tanger um assunto muito

importante para todos os que exercem ou exerceram cargo público, sobretudo

Prefeitos e ex-Prefeitos desta imensa Minas Gerais e também do Brasil.

Acaba de ser criada a União Nacional de Defesa dos Prefeitos e ex-Prefeitos do

Brasil - Undep -, idealizada, no passado, pelo Deputado Dilzon Melo, e, agora, por

mim assumida. Trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos, cuja finalidade

maior é a concretização do Estado Democrático de Direito por meio da tutela de

garantias constitucionais dos agentes políticos municipais. O projeto envolve tanto a

conscientização dos atores, mediante cursos, seminários e palestras, como a adoção

de ações práticas tanto no âmbito administrativo quanto no judicial. Todos sabemos

que, sobre o mandato eletivo, até por disposição constitucional, além de se constituir

em cargo temporário, inúmeras são as vicissitudes do seu exercício. Resulta,
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portanto, a necessidade de um órgão representativo e de confiança dos Prefeitos e

ex-Prefeitos do Brasil. São duas ações que pretendemos praticar ao longo dos anos,

com essa associação, a Undep. Preventivamente, no curso do mandato,

orientaremos os Prefeitos para que tenham acesso a consultas pessoais sobre

gestão de governo, questões judiciais e até cursos de aprimoramento para suas

equipes. Num segundo momento, defensivamente, após o mandato, período de maior

fragilidade do Prefeito e do gestor, daremos a ele todo suporte. Essa entidade de

defesa de Prefeitos e ex-Prefeitos do Brasil, criada em Minas Gerais, começa tendo

como conselheiros os Prefeitos Jânio Wilton Murta Pinto Coelho, de Felisburgo; Cirilo

José da Silveira Costa, de Campanário; José João de Figueiró Oliveira, de Francisco

Badaró; José Henrique Gomes Xavier, de Minas Novas; e Roberto Alcântara Botelho,

de Jequitinhonha.

A administração executiva e a diretoria estão formadas da seguinte maneira:

Deputado Getúlio Afonso Neiva, Presidente; Deputado Ivair Nogueira do Pinho, 1º-

Vice-Presidente; Deputado Elmiro Alves do Nascimento, 2º-Vice-Presidente;

Deputado Ademir Lucas Gomes, Secretário-Geral; Deputado José Alves Viana,

Doutor Viana, 1º-Secretário; Deputado Dilzon Luiz de Melo, Tesoureiro; Deputado

Antônio Júlio de Faria, 2º-Tesoureiro; Prefeito Márlio Geraldo Costa, de Jenipapo de

Minas, Diretor Social.

No seu conselho fiscal, o Presidente é o Prefeito Rozinê Sena de Oliveira, de

Fronteira dos Vales. Como conselheiros estão os Prefeitos Nide Alves Brito, de

Nanuque, e Jenner João Gomes Neiva, de Caraí; o Deputado Inácio Franco; e o

Prefeito Aureliano Ferreira de Souza, de Malacacheta.

Como suplentes do conselho fiscal estão os Prefeitos Adeildo Sirilo Vieira, de Ouro

Verde de Minas; Geraldo Dias Amador, de Ataleia; Eraldo Eustáquio Soares, de

Chapada do Norte; e Gildésio Sampaio de Oliveira, popularmente conhecido como

Nego Sampaio, de Poté.

Essa entidade, Sr. Presidente, nasce neste momento em decorrência da luta

estabelecida no Plenário desta Casa ao longo do ano de 2007, quando exageros e

mais exageros foram cometidos pelo Ministério Público contra os administradores

municipais ou contra os ex-administradores municipais. A Undep foi criada em razão
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do nosso sentimento acerca da fragilidade das assessorias jurídicas municipais para

a defesa dos interesses daqueles que exercem mandatos populares pelo curto

período de quatro anos ou até oito anos. Isso porque essas pessoas, ao sair desses

mandatos, começaram a encontrar sérias dificuldades para continuar sobrevivendo

com seus parcos recursos, sobretudo sem recursos suficientes para pagar

assistência jurídica de boa qualidade para fazer valer os seus direitos ante as

investidas impróprias e indevidas que o Ministério Público muitas vezes coloca sobre

administradores e ex-administradores municipais.

É claro que também iremos cuidar disso e aceitaremos - aliás, na União Nacional

de Defesa dos Prefeitos e Ex-Prefeitos - Undep -, há uma determinação da diretoria

de aceitar a filiação também dos Presidentes e ex-Presidentes de Câmara, que, pelo

fato de também serem gestores, acabam sendo envolvidos em processos, na maioria

das vezes indevidos, em função dessa forma “gigantizada” com que o Ministério

Público tem atuado no Estado de Minas Gerais e no Brasil.

Não queremos nunca, em hipótese alguma, menosprezar o Ministério Público. Ao

contrário, acreditamos que este seja um órgão do Poder Executivo muito importante;

porém, extrapola muitas vezes as suas funções. E, quando isso acontecer,

naturalmente a nossa entidade, a Undep, estará pronta para defender os Prefeitos de

Minas e do Brasil, aqueles que forem filiados. Por isso essa característica nacional da

Undep.

Estamos assumindo a Presidência com muita satisfação, não pelo desempenho que

tivemos aqui, pois outros colegas teriam um desempenho melhor do que nós na

defesa dos seus interesses, mas pela confiança gerada entre os companheiros de

luta nesta Assembleia de Minas e pela convivência que temos, muita harmônica, com

os Prefeitos da nossa região. Em consequência disso, fomos honrados com o cargo

de Presidente da Undep, que pretendemos exercer de maneira qualificada, com muito

denodo e dedicação.

Sr. Presidente, é preciso começar a colocar as coisas de forma muita clara. O

Ministério Público é uma instituição importante, e, no ano passado, esta Assembleia,

finalmente, aprovou um dispositivo legal que determina a quem o Ministério Público

tem de prestar contas das suas atividades. Isso porque, até então, o Ministério
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Público não prestava contas a ninguém, nem para o Poder Executivo, nem para o

Poder Judiciário, nem para o Poder Legislativo. No entanto, a partir de agora, o

Ministério Público tem de prestar contas a esta Assembleia Legislativa.

O objetivo da Undep é não apenas fazer a defesa em processos, mas, sobretudo,

defender alguns pontos de vista. Um deles está muito claro para os filiados da Undep,

que é a busca de uma discussão em torno da terminologia utilizada para os

chamados Tribunais de Contas. Todos nós sabemos da origem dos Tribunais de

Contas, especialmente o de Minas Gerais, o mais próximo de nós, que nasceu como

órgão assessor da Assembleia Legislativa para ajudar os Deputados na sua função

fiscalizadora. Não tínhamos na Assembleia técnicos suficientes para analisar as

contas dos Prefeitos, das Câmaras Municipais, nem tínhamos pessoal qualificado

suficiente para a apreciação das contas dos Governadores do Estado, nem dos

órgãos públicos em geral, que têm de prestar contas.

Portanto, ao longo da história, fugiu-se dessa definição. Órgão legislador e

fiscalizador é a Assembleia Legislativa, e foi arrancado da Assembleia esse direito de

fazer a verificação das contas, o acompanhamento das contas. Então ficamos hoje

um pouco manietados, enfraquecidos nessa nossa tarefa, numa das facetas do

Deputado, que é fiscalizar o Poder Executivo. Não temos mais o controle disso, não

recebemos as contas, pois quem as recebe é o Tribunal de Contas do Estado.

Em verdade, o Tribunal de Contas nasceu como um órgão de conselho, tanto que

até hoje os seus membros são chamados de Conselheiros do Tribunal de Contas.

Queremos lutar para mudar essa terminologia, para que seja Conselho de Contas do

Estado de Minas Gerais. Mesmo naqueles Estados em que existem os Conselhos de

Contas para apreciar as contas separadas do Estado e dos Municípios, que seja o

Conselho de Contas dos Municípios do Estado tal. E também o Tribunal de Contas da

União, que mudaria o seu nome e teria o termo normal de Conselho de Contas da

União.

Por quê? Para que se coloquem esses órgãos sob a tutela do Poder Legislativo.

Ora, se a função básica, precípua e constitucional dos Deputados, Senadores e

Vereadores é legislar e fiscalizar os Poderes Executivo e Judiciário, fomos nós que,

ao longo dos anos, permitimos que fossem retiradas essas funções. Elas são nossas
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de origem, são do Poder Legislativo e vêm do governo tripartite, estabelecido na

França e copiado por nós, em parte.

Hoje, quem acompanha as contas dos Prefeitos, ex-Prefeitos e dos Presidentes de

Câmaras é o Tribunal de Contas, com poder resolutivo na maioria dos casos. A

maioria das Câmaras Municipais, ao receberem parecer a favor ou contra as contas

de um Prefeito ou de um ex-Presidente de Câmara, não discutem, votam da forma

como o parecer chega. Isso acontece porque não foi esclarecido que esta Assembleia

tem o direito de apreciar o parecer sobre as contas do Governador. As Câmaras

Municipais ainda recebem parte dos pareceres, mas os Vereadores não sabem que

podem votar contra eles.

Existe essa dubiedade no Brasil. Temos uma Polícia Federal, que parece ser

absolutamente independente, que não presta contas para nenhum dos três Poderes.

O Ministério Público também não prestava contas a ninguém, mas agora o faz à

Assembleia, ou deveria fazer. Estamos chegando ao fim do ano, e não vi ainda se a

prestação de contas desse órgão já chegou ao Plenário.

A Undep nasceu com o objetivo de colocar as coisas no seu devido lugar: Ministério

Público é órgão do Poder Executivo e Polícia Federal é órgão do Poder Executivo

Federal. Não são órgãos autônomos, nem fazem parte da Justiça. Quando alguém é

acionado pelo Ministério Público, entende-se que já está sendo processado e julgado

pela Justiça. Na verdade, essa é uma questão que precisa ficar bem clara. Quando

há um parecer favorável do Tribunal de Contas ou do Tribunal de Contas da União,

acredita-se que já existe condenação, como se esse tribunal fosse realmente a parte

judicial da questão, mas não é. Então, Sr. Presidente, estamos aqui para anunciar o

nascimento dessa associação, dessa entidade, de que agora, por consideração dos

meus pares, fui constituído Presidente. Não sei se permanecerei nesta Presidência,

nem na Assembleia, mas exponho de forma clara, em alto e bom som, que hoje

existe uma entidade localizada em Minas Gerais e estabelecida em Belo Horizonte.

Aproveito para fazer o comercial da Undep: sua sede é na Avenida Álvares Cabral,

344, sala 1.308, Centro, telefone 3222 0184. Já começamos a divulgá-la e pediremos

a adesão dos Prefeitos. Temos hoje 48 sócios, entre Deputados, atuais e ex-

Prefeitos, porque ela nasceu há pouco mais de um mês. Queremos ampliá-la não
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apenas para Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Trata-se de uma entidade que fará

o contraponto entre o que existe hoje e aquilo que deveria ser a realidade de um País

democrático, respeitando-se aqueles que foram para as ruas pedir voto e se

elegeram para um mandato popular.

Os Prefeitos e ex-Prefeitos precisam ser mais respeitados neste país, não apenas

porque o Município é a base de toda vida humana, de toda produção econômica e de

todo resultado alcançado pelo País, mas sobretudo porque é o ente federado mais

próximo da população e, por isso mesmo, mais infenso à sanha daqueles não

preparados que vão para o Ministério Público.

Este, aliás, é uma entidade maravilhosa, que precisa ser destacada e reconhecida.

No entanto, é necessário entender que não pode ficar impune quanto aos seus erros

ou enganos.

Sr. Presidente, só para concluir, lembro que há uma tentativa, há uma proposta em

tramitação nesta Casa que pode cair em exercício findo. Precisamos rearticulá-la

para o próximo ano. Já conquistamos o direito de apreciar as contas do Ministério

Público. Agora queremos apreciar essa Proposta de Emenda à Constituição que faz

com que o Ministério Público e o Promotor de Justiça, ao fazerem uma denúncia

vazia ou agirem de má-fé, paguem as custas processuais, os honorários advocatícios

fixados em sentença e, sobretudo, os danos morais causados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 16, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.). Levanta-se a

reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e André Quintão
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Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - Composição da

Mesa - Registro de presença - Palavras do Deputado Zé Maia - Palavras do Sr. Diogo

Sie Carreiro Lima - Palavras do Deputado Carlin Moura - Palavras do Deputado

Lafayette de Andrada - Apresentação e entrega das propostas dos grupos de trabalho

- Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Destina-se esta parte da reunião à

realização da audiência pública “Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - 2008-2011, para o exercício de 2011”, com a apresentação das propostas

dos grupos de trabalho.

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Diogo Sie Carreiro Lima, Superintendente Central de Gestão Estratégica da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a Sra. Renata Maria

Paes de Vilhena, Secretária dessa Pasta; Deputados André Quintão, Presidente da

Comissão de Participação Popular desta Casa; Zé Maia, Presidente da Comissão de

Fiscalização Financeira desta Casa; Carlin Moura; Lafayette de Andrada; e Domingos

Sávio; Eduardo Antônio Arantes do Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura de Minas Gerais - Fetaemg - e relator dos Grupos 1 - Desenvolvimento do

Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - e 13 - Qualidade Ambiental;

Marcos Jota, Secretário Executivo do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG - e relator do Grupo 2 - Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva; Hugo Avelar, servidor desta Casa e relator do Grupo 3

- Rede de Cidades e Serviços; e Ubiratã Pinto Cerqueira, do Sindicato dos

Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais - Sinttel - MG e relator do

Grupo 4 - Logística de Integração e Desenvolvimento; as Exmas. Sras. Anísia

Sudário Daniel, do Conselho Regional de Educação Física - 6ª Região e relatora do

Grupo 5 - Protagonismo Juvenil; e Fernanda Fernandes de Brito Lyra, da Fundação

do Ensino Superior de Passos - Fesp-Uemg - e relatora dos Grupos 6 - Defesa Social

- 1ª Etapa - e 8 - Investimento e Valor Agregado da Produção; o Exmo. Sr. Gildásio

Alves dos Santos, do Consea-MG e relator dos Grupos 7 e 10 - Vida Saudável - 1ª e
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2ª Etapas; as Exmas. Sras. Maria Alice da Silva, relatora do Grupo 9 - Defesa Social -

2ª Etapa; Dinéia Rodrigues, do Fórum Mineiro de Educação Infantil e relatora do

Grupo 11 - Educação de Qualidade; e Santuza Abras, Vice-Reitora da Uemg e

relatora do Grupo 12 - Inovação, Tecnologia e Qualidade; e o Exmo. Sr. Eduardo

Antônio Arantes do Nascimento, da Fetaemg e relator do Grupo 13 - Qualidade

Ambiental.

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Boa tarde a todos os integrantes

desta Revisão do PPAG. É com alegria que iniciamos esta etapa final da audiência da

região central de Belo Horizonte.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, nos trabalhos de

BH, do Promotor de Justiça e Coordenador Rodrigo Filgueira de Oliveira, que

representa o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e participou das

audiências durante todos esses dias; do companheiro e amigo Geraldo Herzog,

Secretário Adjunto de Orçamento e Planejamento da nossa Capital; e da Sra. Andréa

Carelli, que coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e

Adolescência do Estado. É um prazer tê-los aqui.

Agradeço, mais uma vez, a presença do Diogo, que representa o governo do

Estado; ao Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembleia, por cujo

intermédio agradeço a todo o corpo técnico desta Casa, que disponibilizou todos os

meios necessários para as audiências tanto no interior quanto nesta Capital; e ao

Deputado Zé Maia. Esse processo é realizado, há alguns anos, em comum acordo

com a Comissão de Fiscalização Financeira; é um processo coletivo, conjunto, que

não teria êxito se não fosse também incorporado por essa Comissão. Agradeço a

todos os membros da Comissão de Participação Popular.

Agradeço a todos cuja contribuição será decisiva durante as audiências e na

elaboração dos pareceres. Agradeço também a vocês, que integraram os grupos de

trabalho e que estão presentes para a apresentação final das propostas acolhidas.

Cada grupo terá o representante convidado para fazer o resumo dos trabalhos.

Palavras do Deputado Zé Maia

Boa tarde a todos. Prezados Srs. Presidente, Deputado André Quintão; Diogo Sie;
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Deputado Carlin Moura e demais Deputados presentes. Agradeço a participação de

cada um de vocês nas audiências desde segunda-feira e nas que foram realizadas no

interior. Ainda será realizada uma audiência em Itaobim no dia 12. Um processo

importante que tem marcado a revisão do PPAG é a interiorização dessa discussão,

dando oportunidade a todas as regiões do Estado de participarem. Minas Gerais é um

Estado grande, do tamanho da França, com várias regiões de realidades distintas.

Como há dificuldade para as pessoas virem até a Assembleia, a interiorização é

importante. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé. A

Assembleia e o governo do Estado estão levando as comissões a cada região. É

importante destacar a parceria do governo do Estado, que tem encaminhado seus

técnicos e apresentado ações, avanços e mudanças do governo, enfim, a real

execução de cada medida aprovada em anos anteriores na Assembleia.

O ponto alto é a participação da sociedade, com o particular de dar oportunidade às

regiões do interior do Estado de participar. É fundamental a participação da

sociedade civil e de cada cidadão, dando-nos contribuições que norteiem nossos

trabalhos. Temos falado isso insistentemente. As ações previstas no Orçamento, no

PPAG, no PMDI e na LDO são voltadas para a sociedade e para o cidadão. É lógico

que, antes de tomar decisões, ouçamos a sociedade e colhamos sugestões. Isso

enriquece o debate, que passa a ser consonante com a realidade de cada região do

Estado e com o sentimento do cidadão.

Cada parlamentar está ligado a sua base e tem discussões permanentes nos

Municípios de sua atuação, mas em uma discussão rica como essa, o ponto mais alto

é a contribuição de vocês.

Por essa razão, agradecemos a presença de cada um de vocês, entre os quais

vários que vieram do interior para participar das audiências públicas. Os Deputados

André Quintão e Carlin Moura - este participou conosco da audiência em Itapagipe -

são testemunhas de que a cada ano as audiências públicas, tanto na Capital quanto

no interior, contam com uma presença maior de Prefeitos, Vereadores e, o mais

importante, pessoas da sociedade que trazem grande contribuição à discussão.

Deixo, portanto, o nosso agradecimento e o compromisso de trabalharmos - as

Comissões de Participação Popular e Fiscalização Financeira e, de forma soberana,
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o Plenário - nas propostas aqui encaminhadas, analisando com muito carinho as

sugestões de cada um de vocês. Mais uma vez, parabéns pela participação e muito

obrigado.

Palavras do Sr. Diogo Sie Carreiro Lima

Boa tarde, Deputados André Quintão, Zé Maia e Carlin Moura, nas pessoas dos

quais cumprimento os demais presentes. Como representante da Secretária Renata e

do Poder Executivo de Minas nesta reunião, agradeço a participação de vocês que,

por sete anos consecutivos, é muito expressiva. Tenho a alegria de saber, por relatos

de Consultores da Assembleia, que mais uma vez, como acontece a cada ano, houve

um aumento na qualidade das emendas propostas, o que nos faz pensar também na

qualidade dos investimentos que fazemos e no caminho que tomamos com esses

investimentos. Isso é muito bom e, nos próximos anos, queremos evoluir ainda mais

nessa parceria com a Assembleia, para conseguirmos uma participação popular

maior e sempre de mais qualidade, pois isso vai possibilitar que haja melhores

benefícios na construção do orçamento no Plano Plurianual. Eram essas as nossas

considerações iniciais. Obrigado.

Palavras do Deputado Carlin Moura

Cumprimento os Deputados André Quintão e Zé Maia; o caríssimo Superintendente

Diogo, aqui representando o Executivo; e, de forma especial, cada um dos

participantes desta plenária final da etapa de Belo Horizonte.

Após a plenária de Itaobim, na sexta-feira, faremos o fechamento de um ciclo, que é

o PPAG 2008-2011. Essa é a última revisão desse plano, que já nos propõe novos

desafios e tarefas para o ano que vem, quando já devemos começar a pensar na

elaboração do próximo PPAG, referente aos anos de 2011-2015, sempre valorizando

essa participação popular. Tenho acompanhado as audiências nos últimos anos e sei

da importância da participação da sociedade civil. Quando a sociedade civil participa

do planejamento e toma conhecimento das peças orçamentárias, conseguimos ter um

planejamento mais sintonizado com a vida das pessoas. Como sempre dizemos, não

adianta um planejamento no papel, sem sintonia com a vida real das pessoas; os

números bonitos no papel nada dizem sem uma correspondência com a vida real.

Tive a oportunidade de acompanhar as etapas de Itapagipe e São João
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Nepomuceno, que contaram com muita participação, como acontece agora em Belo

Horizonte e certamente acontecerá em Itaobim, pois é de praxe essa grande

participação.

A democracia participativa é fundamental para o aprimoramento do Estado

Democrático de Direito. Aproveito esta etapa de planejamento e orçamento para

parabenizar e chamar atenção que afastar a participação popular não serve à

democracia. Arrumar mecanismos mais fáceis, achando que é uma medida mais ágil,

não faz bem à democracia. O que faz bem a ela é trazer a sociedade para debater de

forma ampla e aberta, além de ouvir o contraditório, a divergência. Isso é muito

importante, pois enquanto vocês discutem o planejamento do Estado com

participação popular, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne para dizer se

iremos aceitar, ou não, uma lei delegada. Enquanto ampliamos a discussão para o

povo, o Executivo do Estado quer aprovar uma reforma administrativa por meio de lei

delegada, o que é, nada mais nada menos, a velha figura do decreto lei da ditadura

militar, em que o Executivo faz leis e o Legislativo diz “sim senhor”, ou seja,

simplesmente abana a cabeça, pois não tem condições de dizer se a lei está correta.

Essa atitude é pior que medida provisória, pois ela, que também não é bem vista, é

um instrumento que o parlamento diz se aprova ou não. No caso de lei delegada, se o

Executivo assinar e falar que é lei, ela vira lei, pronto e acabou! Isso é um contra-

senso, pois vai contra o Estado Democrático de Direito e a participação popular.

Parabenizo a todos pelo brilhante trabalho feito e os convoco para que, em 2011,

possamos ajudar a elaborar o PPAG, e não apenas monitorá-lo. Felicidades a todos e

bom trabalho nesta tarde.

Palavras do Deputado Lafayette de Andrada

Sr. Presidente, demais integrantes, rapidamente quero parabenizar a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e, de maneira mais especial, a Comissão de

Participação Popular por mais esta audiência pública, em que se colhem da

sociedade sugestões relativas à revisão do PPAG. Como é do conhecimento de

todos, grande parte das propostas apresentadas será convertida em emendas e

integrarão o projeto efetivo do PPAG, que será votado ao final deste ano e vigorará

no ano que vem. Além disso, gostaria de fazer um pequeno esclarecimento ao
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Deputado Carlin Moura, obviamente respeitando seus conhecimentos e suas ideias.

A delegação ainda não existe. Neste momento é pura ilação querer dizer que a

delegação que está sendo submetida a esta Casa será um cheque em branco ao

Governador. Obviamente não deixaremos isso acontecer. A delegação tratará

exclusivamente de pequenos ajustes de gestão, alterando secretarias e criando

cargos, ela será relativa a servidores comissionados, e não efetivos ou aposentados.

Enfim, será uma delegação para pequenas correções de estrutura. É importante

registrar isso, para que as pessoas não saiam daqui pensando que a Assembleia

Legislativa deixará de legislar e passará todo seu poder ao Governador. Isso não é

possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Presidente - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada, atuante membro da

Comissão de Fiscalização Financeira, relator designado do orçamento do PPAG,

figura importante para todos, que também teve participação expressiva na audiência

descentralizada da Zona da Mata em São João Nepomuceno. Agradeço a todos.

Apresentação e Entrega das Propostas dos Grupos de Trabalho

O Sr. Presidente - O tempo acertado para a exposição de cada um é de até cinco

minutos, iniciando pelo relator do Grupo 1, Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, Eduardo Nascimento, da Fetaemg.

O Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento - Boa tarde a todos e a todas. Meu

nome é Eduardo, sou assessor de Meio Ambiente da Federação dos Trabalhadores

na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg.

Apresentarei o relatório do Grupo 1, Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Esclareço que nós, relatores, recebemos os

relatórios que serão aqui apresentados enquanto uma sistematização feita pela

Consultoria da Assembleia, a partir das discussões e proposições realizadas nos

grupos de trabalho. O Grupo 1 trabalhou em torno da exposição de três projetos

estruturadores. O primeiro, Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, teve

exposição do Dr. Rúbio de Andrade, Gerente Executivo do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene. Referente ao

segundo projeto estruturador, Promoção de Investimentos e Inserção Regional

(inclusive Agronegócio), estava prevista exposição a cargo do Luiz Afonso de
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Oliveira, Presidente da Ruralminas, no entanto ele foi representado por Emílio

Rodrigues Botelho, Analista de Desenvolvimento de Empreendimentos do Instituto de

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - Indi. O terceiro projeto estruturador

trata da aceleração da aprendizagem na região Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce, e teve como expositora a Profa. Maria das Graças Pedrosa

Bittencourt, Diretora de Superintendência de Educação Infantil e Fundamental da

Secretaria de Educação.

Foram realizadas exposições e discussões e daí apresentadas sete propostas pelas

seguintes entidades: Comissão de Produção Orgânica em Minas Gerais - Coporg-MG

-; Câmara Municipal de Araçuaí; Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -; Ministério do Desenvolvimento Agrário e

Fetaemg. Todas as propostas incidem sobre o Programa nº 59, Convivência com a

Seca e Inclusão Produtiva, das quais três propõem a construção de cisternas,

reservatórios e barragens; duas se referem à atração de indústrias e à geração de

empregos para a região, tendo em vista que o corte de cana em São Paulo caminha

para a mecanização, o que provocará o desemprego da mão de obra que

sazonalmente migra para realizar essa tarefa. Farei um pequeno parêntese a fim de

esclarecer melhor essa questão. Em São Paulo foi aprovada uma deliberação

normativa que estabelece prazo para implantação no sistema de corte de cana

exclusivamente mecanizado. Portanto, elimina-se a queimada e, consequentemente,

o corte manual. A cana não queimada não possibilita o corte manual. Da mesma

forma, em Minas Gerais, por meio do Conselho Estadual de Política Ambiental -

Copam -, foi aprovada a Deliberação Normativa nº 130, que estabelece o

impedimento para a queima da cana em 2014, estendendo-se até 2017 apenas para

as pequenas propriedades de agricultura familiar. Essas duas deliberações

normativas, tanto a de São Paulo quanto a de Minas Gerais, redundarão em cerca de

120 mil desempregados de trabalhadores assalariados rurais de Minas Gerais que

trabalham no corte da cana em Minas e São Paulo, originários basicamente do

semiárido mineiro, região Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. É por

isso que essa questão de geração de emprego e renda é fundamental para

estabelecer as atividades produtivas e de vivência nessas regiões. O Copam, ao
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aprovar a Deliberação Normativa nº 130, previu a constituição de uma comissão de

gestão pública que teria a participação de órgãos do governo do Estado e da

sociedade civil, para discutir a geração de emprego e renda. Essa comissão deveria

ter sido instalada em novembro do ano passado, e até hoje o governo do Estado e a

Secretaria de Meio Ambiente não cumpriram o que foi previsto nessa deliberação

normativa, que, aliás, é assinada, em primeiro lugar, pelo Dr. José Carlos Carvalho,

Secretário do Meio Ambiente. Faço, portanto, esse registro. A sexta proposta objetiva

incluir a agricultura orgânica no programa. A última e sétima proposta propõe a

unificação das Ações nºs 1.046, 1.056, 1.101, 1.367, 1.375, 1.397, 1.398 e 1.400 para

otimizar tempo e recursos. Evidentemente, da mesma forma que vocês, apenas li

esses números. Não tenho conhecimento orçamentário para desvendar isso, mas

busca-se uma unificação. Esse é o relatório.

O Sr. Presidente - Obrigado, Eduardo. Com a palavra, o Sr. Marcos Jota.

O Sr. Marcos Jota - Boa tarde a todos e todas. Relatarei os trabalhos do Grupo 2,

no âmbito da Área de Resultado “Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva”.

Compareceram 62 pessoas. Os programas estruturadores apresentados e discutidos

foram: Lares Geraes, sob a coordenação de Mauro Sérgio Neri Brito, Gerente

Executivo da Cohab; Projeto Travessia, sob a coordenação de Cláudia

Bolognani Pereira e apresentado por Juliano Fisicaro, da - Sedese -;

Implantação do Suas, sob a coordenação de Maria Albanita Roberta de Lima,

Superintendente de Assistência Social da Sedese; Universalização do Acesso à

Energia Elétrica no Campo, sob a coordenação do Ricardo José Charbel e

apresentado por Geraldo Magela de Arruda Lage, da Cemig; e Minas sem

Fome, sob a coordenação do Prof. Antônio Lima Bandeira e apresentado por

Flávio Antônio, Gerente Adjunto do programa.

Apresentarei aqui a síntese elaborada pela assessoria da Assembleia. Os

programas mais debatidos foram Implantação do Suas, Lares Geraes e Minas

sem Fome. Quanto ao Suas, os participantes colocaram questões relativas à

melhoria da qualidade de gestão e apresentaram demanda de ampliação de

investimentos para a implantação da Norma Operacional Básica de Recursos

Humanos - NOB-RH - e para o apoio aos Municípios na implantação de serviços,
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manutenção dos conselhos municipais e implantação de sistemas de monitoramento

e avaliação. Também apresentaram a necessidade de ampliação do financiamento

para benefícios eventuais, para a ação "Proteção à criança e ao adolescente

ameaçado de morte" e para a implantação dos planos de erradicação do trabalho

infantil, de enfrentamento à violência contra criança e adolescente e de promoção e

proteção à convivência familiar e comunitária. No debate foi destacada, ainda, a

necessidade de manter ação específica para população de rua, com capacitação de

equipe, sob coordenação do Estado. Sobre o programa Minas sem fome, foi

questionada a diminuição das verbas existentes para apoio à agricultura familiar e

para a atuação da Emater, especialmente no apoio às atividades produtivas com

objetivo de venda direta para segurança alimentar nas escolas e asilos. No caso

específico da alimentação escolar, gostaria de complementar que também o Grupo

11, relacionado à educação de qualidade, debateu esse assunto, e isso será

apresentado aqui pelo relator. Vale destacar que a questão do apoio à agricultura

familiar foi retomada e foi apresentada a proposta de um novo programa estruturador

de apoio à produção e comercialização da agricultura familiar voltada para a

alimentação escolar. Em relação ao programa Lares Geraes, os participantes

apresentaram a necessidade de efetivação do Programa de Financiamento de

Habitações para os Servidores Públicos. Os participantes também discutiram outros

programas associados. Em relação ao Programa de Desenvolvimento da Política de

Direitos Humanos, foi sugerida a criação de uma coordenadoria do idoso e a

implementação de apoio à operacionalização dos conselhos. Em relação ao

Programa de Política Pública, Trabalho, Emprego e Renda, sugeriram a ampliação de

investimentos para apoio à economia popular e solidária. Quanto aos Programas de

Extensão Rural para Resultados e Desenvolvimento Sustentável Agrário, propuseram

a regularização fundiária. Em relação ao Programa de Segurança Alimentar,

sugeriram a ampliação de financiamento para os centros de referência em segurança

alimentar e nutricional sustentável a fim de garantir a capacitação das equipes.

Finalmente, o grupo apresentou 29 propostas que incidiram sobre os programas

estruturadores e os programas associados. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Marcos Jota. Com a palavra, o Sr. Hugo Avelar.
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O Sr. Hugo Avelar - Boa tarde a todas e a todos. Vamos ao relatório do Grupo 3,

sobre rede de cidades e de serviços. Houve revisão do DAG 2008-2011, com

exercício em 2011.

Em relação ao Grupo 3, tivemos a apresentação dos seguintes projetos

estruturadores: Copa do Mundo 2014 (Programa 007), apresentado pelo Sr. Éder

Campos, gerente do projeto no programa Estado para Resultados; Destinos

Turísticos Estratégicos, que em 2011 será denominado Turismo Competitivo em

Minas Gerais, dirigido pela Sra. Isabela Sette, que representou a Sra. Érica Campos

Drumond, Secretária de Turismo; Circuitos Culturais de Minas Gerais, apresentado

pelo Sr. Estêvão Fiúza, Secretário Adjunto de Cultura de Minas Gerais; Minas

Avança, representado pelo Sr. Aílton Moreira, Superintendente de Obras da

Secretaria de Transportes e Obras Públicas - Setop -; o Proacesso, representado

pelo Sr. Marcos Antônio Frade, Diretor de Infraestrutura Rodoviária do DER; e o

RMBH, representado pela Sra. Adriana Lafetá, empreendedora pública da Secretaria

de Desenvolvimento Regional e Urbano. O relatório foi constituído pelos Consultores

da Assembleia. Passamos a lê-lo:

“Os expositores apresentaram a execução financeira, eventuais dificuldades e os

principais resultados alcançados em 2010 por cada projeto estruturador.

Apresentaram ainda o planejamento para 2011. Destacaram a interseção entre os

diversos projetos da área de resultados para obtenção de benefícios para os

cidadãos mineiros.

Um ponto recorrente nas apresentações foi a necessidade de prover Minas Gerais

de estrutura para o pleno aproveitamento esportivo, cultural, turístico e econômico

dos grandes eventos esportivos a serem realizados nos próximos anos, com a Copa

das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. Destacaram que essa

estrutura deve não apenas servir para a realização dos eventos, mas ser um legado

útil à população mineira.

Após as exposições, foi aberta a sessão de debates. As principais considerações

apresentadas versaram acerca da necessidade de maior investimento em

equipamentos culturais no interior do Estado, sobre a participação da Fifa no aporte

de recursos para realização da Copa”. Aqui se destaca que a Fifa, a princípio, não



____________________________________________________________________________
316

investe nenhum recurso financeiro; ela indica parceiros e, na época das Copas,

participa com pessoal etc.

O que tem sido feito são investimentos do Estado em estádios auxiliares, como a

Arena do Jacaré, já prevendo a Copa do Mundo, e também o Estádio Independência,

com a participação da Caixa Econômica Federal, da União, e do governo do Estado.

Por fim, no Mineirão, o projeto tem três etapas. A primeira foi até o seu fechamento; a

segunda se encerra no final do ano; e a terceira se inicia no início do próximo ano

com encerramento até 2012. A Fifa faz as exigências com base no acordo firmado

com o governo brasileiro sobre as exigências para sediar a Copa do Mundo. Ela

participa ao cobrar o cumprimento do que foi acordado com o País que sedia a Copa

do Mundo e, no final, oferece apoio técnico de pessoal.

Dentro desses eventos da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, houve

um destaque também de repercussão positiva do evento para a população mineira,

que foi a importância da utilização de mecanismos que assegurem a transparência de

investimentos e a sustentabilidade ambiental dos eventos. Uma das iniciativas

apresentadas é tornar Belo Horizonte uma cidade verde, sempre com a preocupação

de adequar as obras às questões ambientais. (- Lê:)

“Ao final da reunião do grupo, que contou com 64 inscritos e 31 participantes, foram

recebidas oito propostas. As sugestões relacionadas ao programa estruturador Copa

2014 tratam da prevenção de possíveis situações de risco social envolvendo a

exploração sexual e o trabalho infanto-juvenil, decorrentes da intensificação do

turismo por ocasião dos grandes eventos esportivos e da utilização de meios digitais

e informações multilíngues em monumentos e equipamentos culturais do Estado.

As propostas relativas ao programa estruturador Circuitos Culturais de Minas Gerais

versam sobre o Centro de Tradição Cultural do Jequitinhonha. Ambas defendem a

efetiva implantação do Centro de Tradição, e uma delas sugere, ainda, que seja um

espaço de referência para as manifestações culturais da população idosa. A inclusão

da população idosa também foi objeto de sugestão no âmbito do programa

estruturador Turismo Competitivo em Minas Gerais, no intuito de que haja a oferta de

produtos turísticos específicos para os idosos.

No programa Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi apresentada sugestão
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relativa ao seguimento das ações de regularização fundiária nos 18 Municípios que

têm planos de regularização fundiária”. Esse é o relatório.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Hugo. Com a palavra, o Sr. Ubiratã Pinto

Cerqueira.

O Sr. Ubiratã Pinto Cerqueira - Boa tarde a todos. Darei sequência às

apresentações com a leitura do relatório do Grupo 4 - Logística de Integração e

Desenvolvimento, realizado em 8/11/2010, das 14 às 18 horas. (- Lê:)

“O grupo, coordenado pelo Sr. Ubiratã, do Sindicato dos Trabalhadores em

Telecomunicações de Minas Gerais - Sinttel-MG -, contou com a presença de 20

participantes. Foram apresentadas as propostas de revisão do PPAG 2008-2011,

para o exercício de 2011, e o relatório de monitoramento dos projetos estruturadores

ProMG Pleno - Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de

Minas Gerais -, apresentado pelo Sr. Daniel Rodrigues, gerente adjunto do programa;

Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira Agroindustrial, apresentado

pelo Sr. Eugênio Botinha, do DER, e gerente do programa; e Programa de Aumento

da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transportes, apresentado pelo Sr.

Fabrício Torres Sampaio, gerente do programa.

Os expositores foram indagados sobre questões relacionadas à previsão de obras

específicas em diversas regiões do Estado, no âmbito de cada programa, e aos

procedimentos adotados pelo Estado para contratação de obras e serviços. Os

expositores também esclareceram dúvidas dos presentes quanto à execução

orçamentária dos programas.

Houve apresentação de duas propostas, porém ambas relativas à área de

resultados Rede de Cidades e Serviços, que foram encaminhadas aos responsáveis

pelo recolhimento de propostas no grupo de trabalho que discutiu essa área de

resultados”.

Sem mais, retorno a palavra a quem de direito.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Ubiratã. Com a palavra, a Sra. Anísia Sudário

Daniel.

A Sra. Anísia Sudário Daniel - Boa tarde a todos. (- Lê:) “No Grupo de Trabalho nº

5, que tinha por objetivo proceder à análise da área de resultados Protagonismo
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Juvenil, foram avaliados os seguintes programas estruturadores: Ensino Médio

Profissionalizante, sob a coordenação do Prof. Joaquim Antônio Gonçalves,

Superintendente do Ensino Médio e Profissional da Secretaria de Estado de

Educação - SEE -; Promédio - Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio,

sob a coordenação do Prof. Joaquim Antônio Gonçalves; Minas Olímpica, sob a

coordenação de Alexandre Massura Neto, Gerente Executivo da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude - Seej -; Poupança Jovem, sob a coordenação de

Roberta Kfouri Pacheco, Gerente Executiva da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -; Centro da Juventude de Minas Gerais, sob a

coordenação de Carlos Gradim, Gerente Executivo da Secretaria de Estado de

Cultura - SEC.

Inscreveram-se para participar deste grupo de trabalho 90 representantes de

entidades e compareceram 39 pessoas. Foram apresentadas 16 propostas, das quais

oito incidiram sobre o Programa 018 - Ensino Médio Profissionalizante; uma sobre o

Programa 037 - Promédio; três sobre o Programa 027 - Minas Olímpica; uma sobre o

Programa 033 - Poupança Jovem; uma sobre o Programa 058 - Centro da Juventude

de Minas Gerais - Plug Minas; e duas sobre o Programa Associado 266 - Gestão da

Política da Criança e do Adolescente.

Em relação às propostas apresentadas, convém destacar no programa Ensino

Médio Profissionalizante: que esse programa seja estendido às escolas participantes

do Programa Estruturador 055 - Escola Viva, Comunidade Ativa; que seja ofertado o

curso profissionalizante de atendimento ao idoso; que seja retirada da formação do

magistério normal, constante no texto do objetivo do programa, para atender a

educação infantil, garantindo-se o mínimo de formação de nível superior; e a

ampliação do ensino médio profissionalizante, de modo a atender todas as regiões do

Estado. Destacamos também as propostas apresentadas no programa Minas

Olímpica, por meio das quais é solicitado o aumento das metas físicas e financeiras

da Ação 1214 - Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e Atividades

Físicas; da Ação 1215 - Criação e Consolidação de Polos de Desenvolvimento do

Esporte; e da Ação 4123 - Bolsa-Atleta. Destacamos ainda a proposta apresentada

ao programa Centro de Juventude - Plug Minas, solicitando que esse programa seja
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implantando nas diversas regiões do Estado.

Por fim, convém destacar as propostas apresentadas ao programa associado

Gestão da Política da Criança e do Adolescente, que reivindicam a retomada da Ação

2005 - Apoio aos Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do Adolescente - e

da Ação 4494 - Capacitação Continuada dos Operadores dos Sistemas de Garantias

dos Direitos - Escola dos Conselhos -, excluídas na revisão deste ano”. Muito

obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Anísia. Com a palavra, a Sra. Fernanda

Fernandes de Brito Lyra.

A Sra. Fernanda Fernandes de Brito Lyra - Muito obrigada, Deputado. Boa tarde a

todos. (Lê:) “O grupo que represento é o Grupo de Defesa Social, que discutiu os

seguintes programas estruturadores do PPAG: 005 - Avaliação e Qualidade da

Atuação dos Órgãos de Defesa Social, apresentado por Juliana Maron Ferreira,

Diretora de Análise e Avaliação de Desempenho Operacional da Secretaria de Estado

de Defesa Social - Seds -, representando José Francisco da Silva, gerente do

programa; 020 - Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional,

apresentado por Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Estado de

Administração Prisional e gerente do programa.

Programa 021 - Gestão Integrada de Ações e Informações de Defesa Social,

apresentado por Geórgia Ribeiro Rocha, Superintendente de Integração do Sistema

de Defesa Social da Seds e Gerente Adjunta do Programa.

Relatarei agora o documento transcrito pela Assembleia.

Houve 83 inscrições e compareceram 40 pessoas. A Deputada Maria Tereza Lara

também participou e usou a palavra para enfatizar a importância de maior oferta de

ensino profissionalizante para detentos e o combate ao uso de drogas. Estiveram

presentes, ainda, Consultores da Gerência de Consultoria Temática e servidores da

Gerência de Projetos Institucionais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Após a abertura dos trabalhos, seguiu-se a apresentação dos programas

estruturadores, por seus respectivos representantes, quando foram mostradas suas

estruturas analíticas e cada uma das ações que os compõem, bem como os dados

relativos às realizações em 2010 e a previsão para 2011.
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Os destaques foram dados às atividades de qualificação e avaliação dos servidores

da área de defesa social, incluindo obras nas academias das Polícias Civil e Militar,

melhorias nas corregedorias, capacitação em atividades de prevenção, pendências

relativas ao Corpo de Bombeiros e a realização de diversas pesquisas; à atual

situação do sistema prisional no Estado, com ênfase nas atividades de

profissionalização dos presos, nas parcerias público-privadas para a construção de

presídios e nas dificuldades encontradas na revista dos que visitam detentos; à

integração dos órgãos de defesa social em Minas Gerais, em especial os avanços na

integração do sistema de informação na implantação da metodologia Igesp; ao

progresso na disseminação do Registro de Eventos de Defesa Social - Reds - e à

construção das sedes das Regiões Integradas de Defesa Social - Risps -, bem como

das Áreas Integradas de Defesa Social - Aisps.

Ao longo dos debates, notou-se destaque quanto aos seguintes temas: destinação

de recursos para as Polícias Civil e Militar, assim como para a Defensoria Pública;

atendimento às demandas de saúde e às condições de trabalho dos profissionais da

área de defesa social no Estado; papel das guardas municipais nas políticas de

segurança pública; alocação de recursos e aquisição de equipamentos de segurança

nos presídios, em especial para visitantes; políticas de ressocialização de detentos e

ações de prevenção em segurança pública.

Ao final da reunião, foram recebidas 17 propostas para a revisão do PPAG,

exercício em 2011, as quais versam basicamente sobre melhorias nas condições de

saúde e de trabalho dos profissionais da área de segurança pública; ações de

prevenção à violência e à criminalidade; oferta de cursos de capacitação e direitos

humanos para presos; inclusão da Defensoria Pública nas atividades de qualificação

para os profissionais da defesa social; atenção às necessidades dos condutores de

veículos com deficiência, no sistema do Departamento de Trânsito; redução da

sensação de vitimização e de insegurança da população e construção do presídio em

Lavras.

Assim se encerra o relatório.”

O Sr. Presidente - Obrigado, Fernanda. Com a palavra, o Sr. Gildásio Alves dos

Santos.
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O Sr. Gildásio Alves dos Santos - Boa tarde a todos. Vou apresentar o relatório do

Grupo 7, da Área de Resultados Vida Saudável, preparado pela Consultoria da

Assembleia. Houve 86 inscritos e compareceram aproximadamente 40 pessoas. O

coordenador do grupo foi o Sr. Felipe Willer de Araújo Abreu, do Conselho Estadual

do Idoso. (- Lê:)

“O Programa Estruturador Saúde em Casa foi apresentado por Fernando

Schneider, e o Programa Estruturador Regionalização - Redes de Atenção à Saúde e

o Programa Estruturador Saúde Integrada Logística e Apoio às Redes de Atenção

foram apresentados por Francisco Tavares.

Os participantes do grupo debateram a produção de medicamentos para os

programas da asma e da DPOC do SUS, bem como a necessidade de o Estado

priorizar as ações voltadas aos dependentes químicos. Discutiu-se também alguns

aspectos do atendimento prestado pelo SUS no Município de Araçuaí, como a

existência de um sistema de transporte de pacientes, a construção de um Centro Viva

Vida e a implantação de uma unidade de pronto-atendimento. Outro aspecto discutido

pelos participantes foi a criação de um “call center” destinado ao encaminhamento

prioritário de idosos.

Os gestores foram questionados sobre a ausência de um serviço de vigilância

alimentar e nutricional, nos programas estruturadores do governo, que possibilite a

realização de ações de acompanhamento nutricional da população, bem como sobre

a atualização contínua do banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar e

Nutricional - Sisvan - e sua posterior análise para fins de diagnósticos e formulação

de políticas públicas.

O Grupo 7 apresentou 16 propostas. Entre as propostas de emendas apresentadas,

destacaram-se o retorno da Ação nº 4.107, apoio técnico e financeiro à ampliação e

fortalecimento dos centros de atenção psicossocial - Caps -, excluída na revisão do

PPAG deste ano; inclusão de uma ação específica para o Sisvan dentro do Programa

Estruturador 049 - Saúde em Casa -; inclusão de profissionais de diversas áreas,

assistência social, fisioterapia, educação física, psicologia e fonoaudiologia, nas

equipes de Saúde da Família; criação de ação no Programa 002 - Saúde Integrada -

Logística e Apoio às Redes de Atenção -, para implantação de módulo de transporte
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especial para atendimento a dependentes químicos e a criação de ação no Programa

nº 159 - Desenvolvimento, Produção e Entrega de Medicamentos e Imunobiológicos -

, visando à construção e manutenção de fábrica de medicamentos para os programas

de asma e de doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC - no SUS Minas Gerais.”

Posso ler o outro na sequência?

O Sr. Presidente - Sim; por favor, leia o do Grupo 10.

O Sr. Gildásio Alves dos Santos - “O Grupo 10 contou com a participação de 37

participantes, sob a coordenação de Luiz Valadares, servidor da Assembleia

Legislativa. Foram discutidos os Programas Estruturadores Saneamento Básico: Mais

Saúde para Todos e o Vida no Vale - Copanor, os quais foram apresentados

respectivamente por Valter Júnior, Gerente Executivo da Companhia de Saneamento

do Estado de Minas Gerais - Copasa -, e Paulo Fernando Lopes, da Companhia de

Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A. -

Copanor.

Ambos os expositores traçaram um panorama das características desses dois

programas, apresentaram dados sobre os resultados físicos e financeiros de suas

ações no decorrer de 2010 - pontuando entraves e dificuldades ocorridas no seu

desenvolvimento -, comentaram as projeções do PPAG para os próximos anos e

esclareceram muitas dúvidas e questionamentos apresentados pelo público presente.

Nos debates sobre o Programa Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos,

ressaltaram-se questões diretamente afetas à população, como reajustes de tarifas

de água e esgoto, implantação de subsídios e isenção dessas tarifas para famílias de

baixa renda. Ressaltaram-se, também, aspectos relacionados à titularidade dos

serviços, a critérios de priorização de regiões a receberem investimentos e a atrasos

na execução das ações, entre outros destacados pelos presentes.

Em relação ao Programa Vida no Vale, foram prestadas muitas informações e

muitos esclarecimentos relativos a sua área de abrangência, ao público alvo, à

evolução das ações e aos problemas ocorridos. Esse programa tem por objetivo

universalizar serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 92

Municípios - abrangendo 463 comunidades - situados na região Nordeste de Minas. O

público alvo são comunidades com população de 200 a 5.000 habitantes. No



____________________________________________________________________________
323

momento, há 242 comunidades com obras de saneamento em andamento, das quais

120 são para tratamento de águas. Entre os principais óbices ao desenvolvimento do

programa, foram citadas dificuldades com a aquisição de terrenos, devido, por

exemplo, à falta de documentação, e com o licenciamento ambiental das obras.

Foram apresentadas quatro propostas de emendas: duas sobre redução de tarifas

cobradas em serviços públicos de água e de esgoto e outras duas relacionadas à

fiscalização de serviços e qualificação de trabalhadores no âmbito da atuação da

Copanor.”

Este é o relatório do Grupo 10. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Gildásio. Com a palavra, a Sra. Fernanda de

Brito Lyra.

A Sra. Fernanda Fernandes de Brito Lyra - Relato agora “Investimento e Valor

Agregado da Produção”, trabalho do Grupo 8. (- Lê:) “O grupo contou com 15

participantes e debateu os seguintes programas estruturadores: Promoção e Atração

de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das

Empresas Âncoras - Programa 040 -, apresentado pela Sra. Adriane Ricieri Brito,

empreendedora pública da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico -

Sede -; Descomplicar - Melhoria do Ambiente de Negócios - Programa 013 -, exposto

pelo Sr. João Luiz Soares, empreendedor público da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag -; Parcerias para Provisão de Serviços de Interesse

Público - Programa 032 -, apresentado pelo Sr. Marcos Siqueira Moraes,

empreendedor público da Sede; Cresce Minas: Oferta e Distribuição de Energia

Elétrica - Programa 012 -, apresentado pelo Sr. Arnoldo Magela Morais,

Superintendente de Implantação de Empreendimentos da Companhia Energética de

Minas Gerais - Cemig -; Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no Mercado

Internacional - Programa 024 -, exposto pelo Sr. Jorge Duarte de Oliveira, Diretor da

Central Exportaminas da Sede; Oferta de Gás Natural - Programa 031 -, apresentado

pela Sra. Miriam de Paula Rêgo, Gerente de Coordenação e Desenvolvimento

Empresarial da Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig.

Em suas apresentações, os gestores apontaram os principais resultados obtidos ao

longo de 2010, detalhando as execuções física e financeira dos programas e
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indicando eventuais dificuldades. Apresentaram também a programação para 2011 e

os principais resultados esperados.

Nos debates ocorridos após a apresentação dos programas, tiveram destaque os

temas relativos à pauta de exportações mineiras e ao crescimento econômico do

Estado.

O representante da Central Exportaminas se manifestou acerca da discussão sobre

o incentivo à exportação dos produtos da agricultura familiar e teceu comentários

sobre a diversificação da pauta exportadora do Estado, o esforço para agregar valor à

pauta e ainda sobre o aumento da participação de Minas Gerais nas exportações

brasileiras.

Os representantes da Gasmig, da Cemig e da Exportaminas foram questionados

sobre a adequação das metas de suas ações ao crescimento econômico mineiro,

tendo respondido que essas ações são dinâmicas e deverão sofrer suplementação de

recursos, quando necessário.

Por fim, discutiu-se a mineração em Minas Gerais. Conforme indicado, as

atividades extrativas minerais, que representam parcela importante das exportações

do Estado, não têm proporcionado diversificação produtiva, motivo pelo qual se

reivindicou um plano estadual para o desenvolvimento de longo prazo dos Municípios

mineradores.

O Grupo 8 recebeu ainda uma proposta, entregue por participantes de outro grupo

de trabalho, relacionada com a agregação de valor ao produto minerário. Obrigada.

O Sr. Presidente - Sra. Fernanda, muito obrigado. Com a palavra, a Sra. Maria Alice

da Silva.

A Sra. Maria Alice da Silva - Boa-tarde. O Grupo 9 discutiu os seguintes programas

estruturadores: 4 - Atendimento às Medidas Socioeducativas, apresentado por

Ronaldo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Seds

- e Gerente do Projeto Estruturador Atendimento às Medidas Socioeducativas; 34 -

Prevenção Social da Criminalidade, apresentado por Fabiana Lima Leite,

Superintendente de Prevenção à Criminalidade da Seds e Gerente do Projeto

Estruturador Prevenção Social da Criminalidade; 55 - Escola Viva e Comunidade

Ativa, apresentado por Maria Cristina Pinheiro de Pinho Machado, Gerente Executiva
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das Ações Institucionais do Projeto Escola Viva Comunidade Ativa da Secretaria de

Educação - SEE - e Gerente do Projeto Estruturador Escola Viva e Comunidade

Ativa.

Compareceram 45 pessoas ao debate. Aliás, também estiveram presentes

consultores da Gerência de Consultoria Temática - GCT - e funcionários da Gerência

de Projetos Institucionais - GPI - da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Após a abertura da reunião, os trabalhos transcorreram na seguinte sequência:

composição da Mesa, explicações gerais e informações sobre o preenchimento do

formulário de propostas; apresentação dos programas estruturadores na sequência já

citada; debate; apresentação e leitura das propostas de alteração feitas para o PPAG

2011 pelos integrantes do grupo.

Depois gostaria que me esclarecessem como se dará a sequência, pois, pelo relato,

não se listam todas as propostas. Talvez ficasse bastante exaustivo. O Legislativo se

debruçará sobre uma a uma das propostas trabalhadas?

O Sr. Presidente - Sra. Maria Alice, ao final das exposições darei os

esclarecimentos.

A Sra. Maria Alice da Silva - Certo. Os gestores fizeram a apresentação desses

programas estruturadores. Foram expostas informações relativas à execução

orçamentária de 2010 e às novidades propostas para 2011, enfatizando-se os

seguintes aspectos: as ações de ampliação da rede de atendimento a adolescentes

em cumprimento de medidas socioeducativas. A gerência procurou abordar os

avanços obtidos e justificar o visível atraso na execução financeira de algumas ações

do programa. Podemos listar, por exemplo, que a maioria dos programas está com a

execução orçamentária bastante atrasada, se observarmos esse levantamento feito

até agosto das ações e especialmente uma ação específica de construção de centros

socioeducativos, veremos que, até agosto, foram executados apenas 6% do que

estava previsto no Orçamento. Outro aspecto é a atual situação da prevenção social

da criminalidade no Estado, com destaque para a expansão do programa Fica Vivo; o

progresso e as dificuldades enfrentadas na implementação do programa Escola Viva

e Comunidade Ativa.

Na fase dos debates, foi criticado o déficit de vagas de internação de adolescentes
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para o atendimento de medidas socioeducativas em todo o Estado, o acautelamento

irregular de adolescentes em cadeias públicas, bem como o não cumprimento das

metas relacionadas com o Programa Estruturador Atendimento às Medidas

Socioeducativas, tendo o gestor Ronaldo informado haver atualmente no Estado por

volta de 200 adolescentes acautelados em cadeias públicas por falta de vagas nos

centros educativos. Foi também questionada a pouca prioridade dada à educação no

interior de centros de internação de adolescentes e em presídios. Além disso, foi

discutida a violência juvenil e a resposta dos programas Fica Vivo e Escola Viva,

Comunidade Ativa a esse fenômeno. Também foi debatida a necessidade de novas

políticas públicas e de recursos para o enfrentamento do problema das drogas no

Estado. Foi um painel muito rico, os debates foram muito densos. Mais ao final da

reunião, foram recebidas 15 propostas para a revisão do PPAG. Uma dessas

propostas pretende criar um projeto estruturador para concentrar as ações estaduais

de enfrentamento dos problemas das drogas. Essa proposta recebeu diversas

menções de apoio. O grupo entendeu a necessidade de se dar destaque maior,

importância central à questão das drogas, que estão se disseminando no Estado, de

maneira interdisciplinar e intersetorial. Para isso seria necessária uma política pública

continuada, na condição de um projeto estruturador, em que seriam assegurados

recursos e uma composição de diversas ações para dar conta da prevenção e do

enfrentamento no tratamento, incluindo as Secretarias de Educação, de Saúde, de

Segurança e de Assistência Social no enfrentamento conjunto desse gravíssimo

problema que cada vez mais se amplia no Estado.

Foi elaborada também uma proposta de ampliação de metas físicas e financeiras

do programa Escola Viva, Comunidade Ativa. Várias propostas versaram sobre a

ampliação de vagas de internação para adolescentes autores de atos infracionais;

sobre a ampliação de recursos para semiliberdade, que estava com previsão de

diminuição de 15% para o próximo ano com a proposta de regionalização - dos 10

espaços de atendimento em semiliberdade hoje existentes, 7 estão em Belo

Horizonte; o restante do Estado praticamente não possui essas unidades - e sobre a

construção de centros para o próximo ano, porque há pelo menos três regiões do

Estado sem nenhuma cobertura para internação de adolescentes autores de ato
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infracional. Houve propostas também sobre a ampliação de recursos para

manutenção de centros, com a mudança de unidade de medida dos centros para

adolescente atendido; e restauração da ação de reforma de centros, saindo da

condição de projeto associado para estruturador.

Outra proposta que achei extremamente interessante - o gestor até informou que já

há recurso previsto - é a elaboração de um plano estadual de medidas

socioeducativas, a qual traria um diagnóstico da situação no Estado; e a proposição

de diretrizes e propostas de ação para o enfrentamento desse problema enquanto

sistema, porque é preciso criar e ampliar o atendimento em meio aberto, o que daria

um pouco de adequação ao atendimento na privação e na restrição de liberdade.

Sendo um sistema socioeducativo, ele deve trabalhar somando as diversas

possibilidades de medidas a serem aplicadas.

Outra proposta específica solicita que a Comissão de Participação Popular

proponha uma reunião na Assembleia Legislativa com as Secretarias de Defesa

Social, de Transportes e Obras Públicas e de Planejamento e Gestão visando a

providências em face da baixa execução orçamentária acusada no Projeto

Estruturador Atendimento às Medidas Socioeducativas.

Essa proposta é uma tentativa de articular e negociar no sentido de haver vontade

política para a construção dos centros socioeducativos. A despeito de haver um

recurso significativo previsto em 2010, a execução foi apenas de 6% do recurso,

apenas um centro socioeducativo está em construção. É preciso que isso seja visto

pelos Secretários, para que, no próximo ano, consigamos maior efetividade. Fomos

informados de que está prevista a construção, com recursos do Tesouro, de mais um

centro no próximo ano. E há possibilidade de haver recurso do governo federal para a

construção de mais um centro.

Depois gostaria de receber mais esclarecimentos. No primeiro dia, conversamos um

pouco, tentando entender o que houve com esse recurso e por que os centros não

foram construídos. O gestor deu uma nova explicação: o recurso disponibilizado pela

fonte Recurso Ordinário do Tesouro é de apenas R$3.000.000,00. Todo o restante

que tínhamos como previsão eram recursos da fonte Operações de Créditos

Contratuais. Isso não existiu e, provavelmente, não retornará como patamar.
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Preocupa-nos essa grande redução dos recursos para uma situação tão drástica.

Pensando na questão do enfrentamento da violência no Estado, concordamos que

as drogas são um fator gerador. O próprio gestor informou isso, e temos os dados do

Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Cerca de

50% dos meninos e meninas apreendidos e acautelados têm envolvimento com a

droga. Daí, a necessidade de esse ser um projeto estruturador. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, a Sra. Dinéia Rodrigues.

A Sra. Dinéia Rodrigues - O eixo Educação de Qualidade tem quatro projetos

estruturadores: Desempenho e Qualificação de Professores; Escola de Tempo

Integral; Novos Padrões de Gestão e Atendimento da Educação Básica; e Sistemas

da Avaliação de Qualidade. Inscreveram-se 122 pessoas, das quais compareceram

68, e foram geradas 50 propostas de emenda. Destacarei as propostas em conjunto.

Redução da participação dos professores nos Grupos de Desenvolvimento

Profissional - GDP. Houve muita crítica e cobrança dos gestores, pois as próprias

escolas estão desistindo de participar. As condições de produção desses grupos

estão aquém das condições de trabalho.

Outro ponto que gerou muito debate, e esperamos que a Assembleia acompanhe

de perto as emendas, são as condições de funcionamento das escolas de tempo

integral.

O próprio gestor, o Secretário Adjunto, concordou que, da forma como a ação está

apontada nas unidades de medida, há inadequações. O fato é que se contabilizam as

unidades de medidas como escolas, mas elas não são escolas de tempo integral; na

verdade, são alunos atendidos em tempo integral em algumas escolas, o que abarca

de fato apenas 8% dos alunos. É preciso lembrar que a escola de tempo integral é

universalizada: está na LDB que, progressivamente, a escola de ensino fundamental

deve ser de tempo integral. Isso não é assistência social, mas uma política

educacional, que exige muita atenção. Ou seja, se a unidade de medida é escola, que

todos os alunos das escolas ali contabilizadas sejam atendidos em tempo integral ou

que se revejam essas unidades de medida.

Sobre o desempenho e a qualificação de profissionais, foram apontadas

especificidades. Há duas áreas importantes que merecem atenção especial: a das
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chamadas populações tradicionais, lembradas pelos representantes dos quilombolas,

e a da educação de jovens e adultos. Essas áreas precisam de ações específicas de

qualificação dos professores, dada a particularidade desses públicos escolares.

Também foram sugeridas propostas de emenda relativas à presença de

profissionais de outras áreas nas escolas que fazem atendimento em tempo integral e

à necessidade de articulação com políticas de assistência social e de saúde para a

efetiva qualidade desse atendimento integralizado.

Outro ponto já abordado aqui pelo relator do Grupo 2, sobre redução da pobreza, foi

a necessidade de termos um programa estruturador voltado à aquisição de produtos

da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso é

interessante para a qualidade do atendimento e para que se passe a avaliar a

alimentação escolar por critérios nutricionais. Não se trata apenas de assegurar um

número determinado de refeições - duas, três ou quatro -, mas que elas sejam de

qualidade, pensando na diferença que isso faz para quem passa o dia na escola.

Também foi sugerido um requerimento específico, Deputado André Quintão, a

respeito da exclusão de ações relativas à escola-família agrícola, que o próprio gestor

público alega desconhecer.

Outro ponto discutido foi a necessidade de maior integração das políticas estaduais

com programas federais. Há um amplo discurso político nessa direção, mas, na hora

da execução orçamentária e das ações, ele não se concretiza de forma a nos deixar

perceber o regime de colaboração entre as esferas de governo, para maior

efetividade e qualificação das políticas e dos serviços.

Sugeriu-se também que, na discussão dos padrões de atendimento na educação

básica, levem-se em conta não apenas os padrões de infraestrutura, mas também as

condições de trabalho dos profissionais da educação, e que isso seja feito em diálogo

com esses profissionais, para que a certificação e outras ações relativas à gestão da

qualidade do atendimento sejam executadas sem dissonância com o que pensam os

que atuam nessa área.

Ainda foram discutidos temas relativos à remuneração dos profissionais da

educação, à inclusão de disciplinas ligadas ao combate das drogas e à necessidade

de qualificação dos profissionais da educação infantil - creches e pré-escolas. Em
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relação a esse último assunto, é sempre uma cantilena nesta Assembleia, quando

vamos lidar com o Orçamento.

Quando falamos em educação básica, as ações do governo precisam tratar das três

etapas: infantil, fundamental e médio, e não apenas da exclusão da educação infantil,

em que há uma dívida social imensa, no caso da creche e da pré-escola.

É muito importante considerar que a expressiva maioria dos Municípios do Estado,

no plano da educação, funcionam sob regras estaduais, pois a maioria deles não

constituiu sistema próprio de educação. O Estado tem, sim, obrigações e precisa

atuar em regime de colaboração técnica e financeira com os Municípios, para que

deem conta também da educação infantil. Isso agora é ainda mais importante, pois

desde o ano passado temos a obrigatoriedade da etapa pré-escolar a partir dos 4

anos, que vai da educação infantil ao ensino médio. Os Municípios terão cinco anos

para se adequarem a prestar atendimento às crianças que estiverem na faixa de 4 a 6

anos. O papel da Assembleia Legislativa será muito importante para essa oferta.

Esses foram os principais pontos, Deputado André Quintão. Como representante do

Fórum Mineiro de Educação Infantil, além desses pontos gostaria de ressaltar que

esse fórum não atua sozinho, mas junto à Rede DCA, que é composta pelo Fórum de

Enfrentamento à Exploração Sexual e Violência contra Crianças e Adolescentes, pela

Rede de Medidas Socioeducativas, pela Frente Estadual de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente, pelo Fórum contra o Trabalho Infantil e Proteção ao

Adolescente - Fectipa. Essa rede interfórum está encaminhando amplo requerimento

à Assembleia, pois, como foi dito e reforçado, a cada ano o aprendizado do

monitoramento do Orçamento nos desafia para que realmente tenhamos um

Orçamento que não seja mera carta de intenções. Esperamos que ele, cada vez

mais, reflita nossas necessidades e anseios.

Para que possam ser traduzidas efetivamente no Orçamento, propomos, em

requerimento, que participemos do ciclo orçamentário a partir da elaboração das

propostas antes de saírem da Seplag para Assembleia, para que cheguem a esta

Casa com a cara das nossas necessidades. Além disso, esperamos ajudar a pensar

na avaliação e no planejamento e aprofundar a participação e o planejamento do

formato dessas audiências e de todas as etapas do ciclo orçamentário. Muito
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obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Dinéia. Com a palavra, a Sra. Santuza Abras.

A Sra. Santuza Abras - Boa-tarde. Quero agradecer à Assembleia Legislativa a

gentileza do convite para coordenar a Mesa. Como a Profa. Dinéia disse, para nós,

participantes, e para os órgãos do Estado estes eventos são muito enriquecedores.

Hoje nosso grupo viu pessoas da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior - Sectes - mostrarem projetos que estão bem interligados entre si, além da

perspectiva de interligação com outras Secretarias. Isso é fundamental, pois, às

vezes, várias secretarias fazem diversas ações repetidas, que, por meio de conversas

entre elas, poderiam enriquecer muito mais.

Grupo 12 - Inovação, Tecnologia e Qualidade tratou dos Projetos Estruturadores

Arranjos Produtivos, Polos de Excelência e Polos de Inovação, sob a coordenação de

Dea Maria Fonseca, Superintendente de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

da Sectes; Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado, sob a

coordenação de Vicente José Gamarano, Subsecretário de Inovação e Inclusão

Digital da Sectes; Rede de Inovação Tecnológica, sob a coordenação de Evaldo

Ferreira Vilela, Secretário Adjunto da Sectes; e Certifica Minas, sob a coordenação de

Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

Com 38 presenças, foram apresentadas 10 propostas pelas seguintes entidades:

Comissão da Produção Orgânica em Minas Gerais - Coporg-MG - essa proposta veio

de outro grupo, por causa do IMA -; Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp -;

Câmara Municipal de Araçuaí; Ambulatório de Neuropsicologia Aplicada à Psiquiatria

do Hospital das Clínicas da UFMG; e Universidade do Estado de Minas Gerais -

Uemg.

Projetos Estruturadores: 1) Arranjos Produtivos, Polos de Excelência e Polos de

Inovação, sob a coordenação de Déa Maria Fonseca, Superintendente de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -; 2) Rede de Formação Profissional Orientada

pelo Mercado, sob a coordenação de Vicente José Gamarano, Subsecretário de

Inovação e Inclusão Digital da Sectes; 3) Rede de Inovação Tecnológica, sob a

coordenação de Evaldo Ferreira Vilela, Secretário Adjunto da Sectes; 4) Certifica
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Minas, sob a coordenação de Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro

de Agropecuária – IMA.

Foram apresentadas dez propostas pelas seguintes entidades: Comissão da

Produção Orgânica em Minas Gerais - Coporg-MG -; Fundação de Ensino Superior

de Passos - Fesp -; Câmara Municipal de Araçuaí; Ambulatório de Neuropsicologia

Aplicada à Psiquiatria do Hospital das Clínicas da UFMG; Associação Comercial e

Empresarial de Janaúba - Acisan -; Federação das Associações Comerciais e

Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas -; e Uemg.

As propostas são as seguintes: uma para o Programa 050 – Certifica Minas,

propondo o retorno da certificação do café orgânico; quatro para o Programa 140 –

Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, alterando uma delas a natureza do

programa de “Associado” para “Estruturador”, outra aumenta a meta financeira da

Ação 4244, outra cria ação objetivando a ampliação da estrutura física da Uemg, e

outra propõe a criação de ação voltada à capacitação de docentes; uma para o

Programa 003 – Arranjos Produtivos, Polos de Excelência e Polos de Inovação, que

solicita a criação de um centro de pesquisa para o desenvolvimento do Vale do

Jequitinhonha; uma para o Programa 042 – Rede de Formação Profissional Orientada

pelo Mercado, que objetiva a execução de cursos de qualificação profissional pela

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – Utramig – na região

Norte; duas propostas para o Programa 043 – Rede de Inovação Tecnológica,

consistindo a primeira na criação de parque tecnológico junto ao câmpus da Uemg

em Belo Horizonte e a seguinte na alteração da meta financeira da região central da

Ação 1202.

Para finalizar, foi apresentada uma solicitação para elaboração de norma jurídica

estadual para regulamentar o ensino superior. O ensino superior estadual ainda fica

muito a reboque de normas jurídicas da educação básica, tendo ele suas

especificidades.

Agradeço ao pessoal da Assembleia que assessorou todo o nosso trabalho e fez

esse resumo. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Profa. Santuza. Com a palavra, o Sr. Eduardo

Antônio Arantes do Nascimento.
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O Sr. Eduardo Antônio Arantes do Nascimento - Como já foi dito, o Grupo 13 trata

da qualidade ambiental. O grupo foi coordenado por Luiz Valadares de Abreu,

servidor da Assembleia Legislativa, e teve a participação de 32 pessoas. Foram

debatidos quatro programas estruturadores: Conservação do Cerrado e Recuperação

da Mata Atlântica - Programa 010 -, apresentado por José Medina da Fonseca,

Diretor de Conservação e Desenvolvimento do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;

Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas - Programa

011 -, exposto pelo Sr. Breno Esteves Lasmar, Procurador do Instituto Mineiro de

Gestão das Águas - Igam. O terceiro programa é identificado no PPAG como

Programa 045 e trata dos resíduos sólidos. Sua exposição foi feita por José Cláudio

Junqueira, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam.

Essa exposição foi feita por Breno Esteves Lasmar, procurador do Instituto Mineiro

de Gestão de Águas - Igam. O terceiro programa, que no PPAG é o de nº 45, trata

dos resíduos sólidos, que teve como expositor José Cláudio Junqueira, Presidente da

Feam. Por último, foi realizada a exposição do Programa Revitalização do Rio das

Velhas, Meta 2014, que no PPAG é o de nº 46, apresentado por Myriam Mousinho

Furtado Gomes, gerente dos projetos estruturadores.

Farei agora o relato das reuniões e as conclusões. Durante a apresentação do

Programa nº 10, Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica, o

representante do IEF foi questionado sobre os valores orçamentários destinados ao

Programa Bolsa Verde, uma vez que esse programa possui três fontes de recursos -

10% do Fhidro, 50% das multas ambientais e recursos orçamentários ordinários. Nas

tabelas apresentadas aos participantes da revisão do PPAG, não há previsão do valor

das multas e dos recursos orçamentários ordinários que seriam destinados ao

programa. Gostaria de relembrar que o Programa Bolsa Verde foi aprovado na

Assembleia Legislativa como projeto de lei, e o decreto foi assinado pelo Governador

do Estado. Portanto se trata de uma política pública. Ele possui três fontes de

recursos. A primeira é de 10% do Fhidro, um fundo de revitalização e recuperação

ambiental, que possui anualmente um orçamento variando de R$60.000.000,00 a

R$80.000.000,00, dependendo das condições climáticas. Neste ano isso significou

apenas R$7.500.000,00. A outra fonte é de 50% das multas ambientais aplicadas
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pelo IEF. Como representante da Fetaemg, apesar de participar do comitê gestor

desse programa, não sei a receita deste ano. Por fim, a outra fonte são os recursos

orçamentários que o governo do Estado não pôde aplicar este ano, pois quando foi

feita a regulamentação, o exercício de 2010 já estava em curso; portanto, já existia o

recurso orçamentário. O grave é que, na proposta que está sendo apresentada, não

há previsão de recurso orçamentário ordinário - aprendi hoje na reunião com a Seplag

que o termo “ordinário” é técnico. O programa é para remunerar agricultores

familiares e produtores rurais que conservam matas nativas, nascentes e o solo. Esse

é um pagamento feito por serviços ambientais. Toda a sociedade quer alimentos com

qualidade, ar e água puros, quer o paraíso. Para desejar o paraíso, terá de pagar aos

agricultores e aos produtores rurais. A essência é essa, e há um reconhecimento

simbólico. São R$200,00 por hectare. Então, se um agricultor possui uma

propriedade de 20ha e preserva 5ha com mata nativa e nascentes, receberá por ano,

de uma só vez, cinco vezes esse valor, que totalizará uma fortuna de R$1.000,00. Ele

receberá esse valor durante cinco anos.

Então, fica claro que se trata muito mais da construção de uma consciência

ambiental, de uma identidade, de um reconhecimento do que efetivamente de um

retorno financeiro, pois precisamos lembrar que o que se está conservando não se

pode usar, ali não se pode plantar, etc. Sabemos que não existe ambientalista urbano

que retira 20% de seu patrimônio - seja de seu apartamento, seja de seu carro, seja

de onde for - para aplicar no meio ambiente; mas os agricultores e produtores são

obrigados por lei a fazê-lo. Isso é grave. O governo do Estado não está destinando

recursos orçamentários ao próximo ano. Se tivéssemos apenas o recurso do Fhidro -

R$7.500.000,00 este ano -, sejamos otimistas, poderia ser atendida uma área total de

30.000ha a 35.000ha, quando, na verdade, estima-se que esse programa pode

atender de 13.000.000ha a 15.000.000ha. Portanto, se ficar nesse tamanho, isso não

será política pública, mas apenas propaganda, uma vez que foi mencionado na

campanha. A questão orçamentária tem que ser resolvida. Além disso, o IEF tem que

ter capacidade operacional, com um número suficiente de técnicos para atuar no

programa, e o governo tem que determinar que a Emater cumpra a legislação e atue

operacionalmente. Não aceitamos que os recursos destinados aos trabalhadores
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sejam usados no custeio dos órgãos públicos, e isso foi aprovado pelo Conselho

Estadual de Política Ambiental, ou seja, os recursos do Bolsa Verde devem chegar a

quem presta serviços ambientais, e não aos órgãos públicos. Era esse o

esclarecimento.

Continuando o relatório temos: “Nos debates ocorridos após a apresentação dos

programas, tiveram destaque os temas relativos à diminuição de recursos destinados

à área de meio ambiente e o fato de que apenas uma pequena parcela desses

recursos é proveniente do caixa do Estado”. Nós, os participantes, fomos alertados

pelas explicações técnicas e profissionais da Consultoria da Assembleia. É drástica a

redução de recursos. Já tranquilizarei o companheiro da Seplag. Sei que os recursos

da Copasa, que incidem no meio ambiente, estão à parte. Estamos falando dos

recursos do Sistema Estadual do Meio Ambiente - Sisema -: Semad, IEF, Igam e

Feam. A redução é drástica, e isso vai na contramão da demanda da sociedade atual,

o que deve ser analisado. Segundo as previsões de quem consegue fazer cálculos de

orçamento, efetivamente isso corresponderia a apenas 2,60% do Tesouro do Estado,

o que é insignificante. Em termos ambientais, quando falamos que o impacto é

insignificante, ficamos alegres, mas, em termos de orçamento, quando falamos que o

impacto é insignificante, ficamos tristes.

“A questão da regularização fundiária das unidades de conservação foi objeto de

importantes questionamentos, sendo demandado pelos participantes o

estabelecimento de metas físicas pertinentes ao passivo de áreas irregulares no

interior das unidades de conservação estaduais e a destinação continuada de

recursos para esse objetivo.” Unidades de conservação são: parques estaduais,

reservas biológicas, APAs. Há um primeiro problema no nascedouro, pois o decreto

de criação, seja do governo federal, seja do estadual, não permite contestação, quer

dizer, trata-se de um ato que não pode ser contestado nem judicialmente. Do ponto

de vista democrático, isso já começa errado e continua muito mais errado uma vez

que a prática consiste em criar passivo, e isso é o que se chama regularização

fundiária, que consiste, na verdade, em indenizar quem foi desapropriado. Neste

Estado, há casos em que as pessoas foram desapropriadas há 30 anos e ainda não

receberam a indenização. Têm que continuar lá, mas de uma forma limitada, já que a
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condição daquela área mudou para uma unidade de conservação.

Regularização fundiária é indenizar, é georreferenciar, é reassentar os que querem

continuar na terra e estruturar a unidade de conservação. A maioria das unidades de

conservação em Minas Gerais não são abertas à visitação pública. O passivo

atualmente, de não regularização, é algo em torno de 325.000ha, conforme

informação que o grupo recebeu. Se continuar a dinâmica da destinação de recursos,

serão necessários 32 anos para regularizar o passivo atual.

É impossível a política em que agricultor ou produtor rural pague pelo ônus do ato

de política ambiental, e não é porque as unidades de conservação só existem no

papel; se ela não está sob a gestão do poder público, ninguém terá acesso a essas

unidades. Quero deixar claro que esse tipo de política iguala os governos estadual e

federal. É a mesma lógica, a mesma visão do passivo criado. Basta ver a reserva

biológica da Mata Escura nos Municípios de Jequitinhonha e de Almenara, que o

governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, o Ibama e o Instituto Chico Mendes

criaram em 2003. Cerca de 800 famílias de agriculturas, familiares e quilombolas

foram assentados com a reforma agrária, e, após sete anos, as únicas ações

propostas pelo Instituto Chico Mendes para essa área são as multas e a atuação

policial. Ninguém é indenizado. As ações foram propostas sem vistorias “in loco”,

apenas por gabinete, a partir de fotos de satélite. A proposta é a ampliação dos

recursos para regularização fundiária das unidades de conservação do Estado de

Minas Gerais.

Outros temas bastante debatidos foram os voltados para os resíduos sólidos, com

destaque para os afetos aos catadores de materiais recicláveis e o apoio aos

Municípios na implantação de sistemas de coletas coletivas. Como consequência das

discussões, o Grupo 13 recebeu 13 propostas, sendo 9 relativas ao programa de

Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica, 3 referentes ao Programa

Resíduos Sólidos e 1 voltada para o programa Gestão Ambiental Integrada,

Programa Associado 105.

No primeiro caso, que é o Programa de Conservação do Cerrado e Recuperação da

Mata Atlântica, as propostas demandam: 1 - ampliação dos valores destinados ao

programa Bolsa Verde - foi apresentada a sugestão de R$20.000.000,00; 2 -
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priorização da conservação de nascentes e matas ciliares na execução do Bolsa

Verde; 3 e 4 - aumento da área prevista para regularização fundiária de conservação;

5 - inclusão de uma ação que contemple a elaboração de plano de manejo das

unidades de conservação; 6 - criação de monumento natural de Serra da Calçada; 7 -

criação e implantação do parque estadual da Pampulha; 8 - criação de um museu da

água e do meio ambiente; 9 - restauração da Ação 4054, relativa ao monitoramento

eletrônico do transporte de carvão vegetal. Descobrimos que esta Ação 4054 foi

retirada do Orçamento, e isso provocou uma das polêmicas da lei florestal, que é a do

monitoramento eletrônico do transporte de carvão vegetal para impedir o contrabando

e o batismo de carvão ilegal que entra nas siderúrgicas. Fomos informados de que foi

retirada a rubrica de recursos, porque não está regulamentada.

Quem tem a responsabilidade de regulamentar tem de fazer isso para que a lei, na

prática, entre em vigor.

“Já no que se refere ao Programa Resíduos Sólidos, as propostas sugerem: o

aumento de recursos destinados aos Municípios para apoiar a implantação de

sistemas de coleta seletiva; a reinclusão no PPAG da Ação 4.492, de apoio às

associações de catadores; a alteração da finalidade da Ação 1.067 para adequá-la à

realidade do planejamento do Estado.

Por fim, uma proposta solicitou atenção especial à população idosa nas ações de

educação e extensão ambiental estaduais.” Este é o relatório.

O Sr. Presidente - Obrigado, Eduardo. Neste momento, solicito uma salva de

palmas, pois todos trabalharam muito neste conjunto de ideias e propostas. Agradeço

muito aos relatores e a toda equipe da Assembleia.

Solicito aos relatores dos respectivos grupos que se posicionem aqui na frente para

uma foto de entrega oficial das propostas, de acordo com a programação oficial. A

Assembleia registrará este momento nos seus mecanismos de divulgação.

- Procede-se à entrega das propostas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Diogo Sie Carreiro Lima, que representa o

governo do Estado nesta reunião, para suas considerações finais. Logo após, farei as

considerações regimentais previstas, que alguns relatores fizeram questão de

solicitar, e com razão, para o conhecimento de todos.
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O Sr. Diogo Sie Carreiro Lima - É importante destacar que impressiona a qualidade

das emendas propostas e a densidade dos assuntos tratados. Solicitarei à assessoria

da Assembleia que nos encaminhe esses relatórios, que distribuiremos aos gerentes

e Secretários para que as informações circulem dentro do governo.

Assinalei quatro interessantes assuntos tratados aqui. Acho importante fazer

algumas considerações sobre eles. O primeiro diz respeito à participação popular, na

etapa de definição do PPAG. Foi exposta aqui como uma possível evolução no nosso

processo de planejamento e participação. Na Secretaria de Planejamento, já estamos

pensando essa evolução. No início dos trabalhos dos Poderes Executivo e Legislativo

no próximo ano, num processo de evolução, trataremos de incluir uma participação

maior na definição do próximo PPAG. Isso já está sendo pensado.

Em relação à questão ambiental e aos recursos para regularização fundiária,

encaminharemos a matéria à área meio da Seplag - planejamento e orçamento - para

que trate principalmente da questão do programa Bolsa Verde e da regularização

fundiária, em termos de efetivo pagamento e regularização dos desapropriados, de

modo que o assunto seja tratado como medida de governo. Provavelmente eles já

sabem disso, mas cabe o reforço da cobrança popular.

Finalmente, no que diz respeito à questão das operações de crédito, que, pelo visto,

não ficou clara para Maria Alice, a minha explicação é que fazemos o orçamento e a

revisão do PPAG no ano anterior à sua efetiva recepção. Na verdade, isso é feito com

base na expectativa de arrecadação, e essa questão de operação de crédito diz

respeito a contrato de parceria de recebimento de recurso do Banco Mundial, do

Banco Interamericano de Desenvolvimento, além de outras fontes. Normalmente esse

recurso vem de fora, de outros países, ou seja, chega em dólar. Por exemplo, no ano

passado, quando montamos o orçamento, a previsão do valor do dólar era de cerca

de R$1,90. No entanto, neste ano, quando recebemos a parcela, estava em torno de

R$1,65 a R$1,70. Então, o nosso orçamento colocado foi menor que o financeiro que

chegou; por isso há dificuldade de alocação desses recursos em diversas áreas.

Solicitaram-me algumas informações em relação ao financeiro, assunto que seria

tratado aqui hoje. Pediram-me uma explicação sobre o orçamento total. Hoje o

orçamento do governo gira em torno de R$45.000.000.000,00, e o recurso destinado
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ao projeto estruturador é de R$4.800.000.000,00. Isso representa cerca de 12%, 13%

do orçamento total, uma quantia significativa em termos de investimentos, pois a

maior parte deles e as principais ações de investimento do governo estão alocadas

em projetos estruturadores. O grande percentual do orçamento dos 87% restantes

está alocado principalmente na manutenção da máquina pública já instalada, seja em

área fim, seja em área meio do governo. Portanto, pode estar alocado numa área fim,

numa unidade de atendimento integrado para manutenção de um presídio, de um

hospital, etc. Isso já faz parte de um recurso fixo, em que não há muita margem de

trabalho. Em geral, é nos estruturadores - R$4.800.000.000,00 - que temos

capacidade de mexer e possibilidade de trabalhar, tanto no que se refere ao recurso

quanto no que tange a política pública, visto que há mais investimentos por parte do

governo. Foi o que me pediram para explicar, ou seja, dizer onde estávamos

mexendo.

Pelo que vimos aqui, em geral, as audiências de Belo Horizonte foram muito

produtivas. Com certeza, levaremos daqui um aprendizado e uma expectativa em

relação a políticas públicas que devem ser feitas, principalmente no próximo PPAG,

que já deve começar a ser tratado a partir do começo do próximo ano. Aliás, este ano

já podemos e devemos começar a pensar no próximo PPAG. Então, os

encaminhamentos serão entregues aos Secretários e Gerentes de projetos do

Governador, com a expectativa da sociedade frente às políticas públicas nas diversas

áreas.

O Sr. Presidente - Agradeço ao Diogo e, na pessoa dele, estendo os

agradecimentos a todos os técnicos e Gerentes de projetos estruturadores que, mais

uma vez, compareceram a esta Casa, participando dos trabalhos realizados nos

grupos.

Palavras do Sr. Presidente

Na audiência de Belo Horizonte, acrescida das propostas e participações das

audiências realizadas em Itapagipe e em São João Nepomuceno, tivemos a

participação de 685 pessoas, representantes de diversas organizações. Vimos nos

relatórios nomes de grupos de várias entidades sociais, ONGs, órgãos públicos,

universidades, escolas, sindicatos e federações. Uma participação muito expressiva,
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que originou 286 sugestões e propostas. Dessa forma, Alice, seria impossível relatar

cada uma das 286 propostas. Mas falta ainda a audiência de Itaobim, que será

realizada na sexta-feira, na AABB, às 9 horas da manhã. Aproveito a audiência da TV

Assembleia para divulgar essa audiência no Mucuri e no Jequitinhonha. Quem puder

ficar no final de semana em Itaobim, será muito bom, porque também poderá

aproveitar a Festa da Manga. A participação nessa audiência é tradição no

Jequitinhonha e no Mucuri. Estaremos lá na sexta-feira, quando encerraremos o

processo das audiências públicas com esse balanço.

Com certeza, serão quase 800 participações e mais de 300 propostas. Confesso

que fiquei surpreendido, já que neste ano acontece a última revisão do PPAG, para o

ano de 2011, sem contar o impacto da ressaca eleitoral - quem ganhou e quem

perdeu e o 2º turno. Fizemos inclusive um calendário mais apertado para isso.

Entretanto, como já disse na abertura, é importante darmos prosseguimento a esses

processos institucionais, independentemente do calendário eleitoral. Esse feito só

mostrou o nosso acerto em realizar inclusive audiências centralizadas, não só pela

quantidade de presenças, que manteve a média dos oito últimos anos, desde 2003,

mas também pela honra que tive de coordenar esse processo desde o seu início. A

cada ano, podemos perceber que a qualidade da participação tem melhorado muito,

sobretudo com propostas mais objetivas. Foi muito positivo.

Na sexta-feira, concluiremos a etapa de coleta de propostas. Na semana que vem,

o grupo técnico da Assembleia Legislativa fará uma primeira análise para a

aglutinação de propostas. Isso porque, tanto nas propostas oriundas das regiões

quanto nas propostas dos grupos, pode haver propostas que incidam sobre uma

mesma ação ou um mesmo tema. É por isso que fazemos a aglutinação dessas

propostas, como uma primeira triagem. Após a aglutinação, cada uma dessas

propostas, aglutinadas ou não, é transformada em proposta de ação legislativa,

recebe uma capa verde como esta que está em minhas mãos, é numerada e

publicada no “Minas Gerais”, no diário oficial. Provavelmente, Alice, até o final da

semana que vem, no mais tardar, ou talvez até antes, cada proposta será publicada,

e todos vocês poderão acompanhá-las.

São mais de 300 propostas, e haverá aproximadamente 10 dias para se fazer um
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parecer técnico sobre cada uma delas. Esse parecer é feito pela Consultoria da Casa.

Então, se a proposta versar sobre o meio ambiente, caberá ao pessoal do meio

ambiente, isto é, à Consultoria de meio ambiente da Casa dar o seu parecer técnico

sobre ela. O mesmo acontecerá com as propostas da área da educação. Apesar de

ser um parecer técnico, ele exige negociação política. As pessoas que acompanham

esse processo todos os anos sabem disso. Tão importante quanto o parecer técnico é

a negociação política com o governo. Transformar um programa associado num

programa estruturador não é algo tão simples. Da mesma forma como restaurar uma

ação, cancelar um recurso de uma área e enviá-lo a outra ou regionalizar uma ação.

Dessa forma, tudo isso já é feito junto aos integrantes do governo, da Seplag e da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, porque o que é aprovado na

Comissão de Participação Popular é enviado para a Comissão de Fiscalização. Assim

sendo, não faz sentido aprovarmos numa comissão e tomarmos bomba em outra. Daí

a necessidade desse processo prévio.

No caso, até o final do mês, esses pareceres serão votados na Comissão de

Participação Popular. Dependendo do parecer, cada proposta terá um destino.

Haverá proposta que poderá ser transformada em emenda popular para o orçamento

e para o Plano Plurianual. No caso de uma proposta que tenha impacto orçamentário,

mudamos o PPAG e também o orçamento. Há ação que você só regionaliza - altera

apenas no PPAG. Há ação em que você não precisa necessariamente do orçamento.

Às vezes, em sua finalidade, pode-se acrescentar algo, alterando mais o seu

conteúdo.

Assim, dependendo do parecer, isso poderá gerar uma emenda ao orçamento, uma

emenda ao PPAG ou uma emenda a ambos. Há também proposta que, apesar de ser

muito relevante e interessante, não é uma ação orçamentária. Aqui mesmo há

algumas, como o requerimento para que se reúnam as Secretarias de Defesa Social

e de Obras para discutir o atraso na construção, por exemplo, de um centro

socioeducativo. Posteriormente, abordarei o processo do ano que vem. É um outro

PPAG, com uma negociação mais política que orçamentária. Há coisas que podem

ser para o governo federal. Às vezes, também é uma ação que já está prevista no

orçamento, mas não é carimbada. Trata-se então da elaboração de um requerimento
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para o governo do Estado, que poderia ser nos seguintes moldes: “Olha, há uma

sugestão para que essa ação seja feita em tal região”. Às vezes, não é uma ação

regionalizada. Cada uma das 300 propostas receberá um parecer. É tudo público e

transparente. Será publicado e constará no “site” da Assembleia. É perfeitamente

possível - e necessário - acompanhar esse andamento.

Tudo o que votarmos até o final do mês, aquilo que for transformado em emenda ao

orçamento e ao PPAG, teremos de apresentar até o dia 2 de dezembro. Trata-se de

uma emenda popular, que apresentamos por meio da Comissão de Participação

Popular. Teremos um prazo aproximado de 10 dias para fazer tudo isso: um estudo

técnico das sugestões, o parecer, a votação e a transformação em emenda.

Posteriormente irá para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Fazemos todo esse processo em conjunto, desde o início, para que aquilo que for

aprovado na Comissão de Participação Popular seja acolhido na Comissão de

Fiscalização. Não é automático, até porque as comissões são autônomas e livres

para emitir seus pareceres. Mas até agora, nos últimos anos, a experiência tem sido

positiva.

É bom lembrar sempre que este é o Poder Legislativo. O Poder Executivo é outro.

Porém o Poder Executivo tem a maioria dos Deputados. Há uma lógica nisso.

Coordenamos esse processo com viagens e grande trabalho. Ficamos dois meses

por conta dessa coordenação. No entanto, às vezes, alguma proposta que é muito

interessante não é transformada em emenda. Isso ocorre porque o governo, que tem

maioria na Casa, não acata essa emenda. E costumam dizer: “Nós fomos na

Assembleia, lutamos, mas não deu certo”. E ainda pagamos o pato.

Estou colocando essa questão de maneira clara porque organizamos o processo,

mobilizamos a população, batalhamos e negociamos. É lógico que também

influenciamos nessa negociação, mas às vezes viramos até o vilão da história. Trata-

se de um processo em que há uma construção política, e há nele um bônus - isso é

bom registrar. Ganhamos um estruturador de implantação do Sistema Único de

Assistência Social - Suas -, a extensão da alimentação escolar para o ensino médio,

a destinação, pela primeira vez, de recursos para comunidades indígenas e

associações de catadores de materiais recicláveis, o fortalecimento da política de
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segurança alimentar e nutricional e várias ações, na área da criança e do

adolescente, para conselho tutelar e combate à violência e exploração sexual e ao

trabalho infantil. Há coisas concretas. Há avanços. Temos de ser também muito

claros para compreender que não é um processo que depende apenas da boa

vontade ou da análise técnica, realizada por nós ou até mesmo pelos técnicos da

Seplag. Há uma dimensão política de prioridades do governo etc. O próprio Diogo já

mencionou essa questão. Então apresentamos as emendas a esse processo até o

dia 2; eles vão para a Comissão de Fiscalização. Até o dia 20, a Comissão deve

emitir um parecer, que será votado no último dia de trabalho legislativo deste ano na

Casa, geralmente na véspera do Natal ou do Ano-Novo, entre 20 e 30 de dezembro.

Vou aproveitar e dar uma boa notícia: hoje pela manhã, houve a votação final -

votamos em 2º turno - de um projeto de lei resultante de uma proposta surgida na

revisão do PPAG. Todo material escolar, cadernos, que o Estado distribuir para a

rede pública deverá conter informações de cunho educativo em sua contracapa:

coleta seletiva, campanha contra as drogas, prática de esportes. Qual foi o nosso

parecer? A proposta era boa, porém não era objeto do Orçamento, mas poderia ser

projeto de lei. Então ela foi transformada em projeto de lei de iniciativa popular - e não

me vem à mente qual foi a entidade que a propôs. Esse projeto de lei passou pelas

comissões, foi votado em 1º turno e hoje aprovado em 2º turno. Agora irá para o

Governador a fim de ser sancionado. Então é feita uma triagem pela assessoria.

Deixamos para votar depois o que não tem pacto orçamentário, para que seja

possível nos concentrarmos no Orçamento. Lembramos que o prazo é 2 de dezembro

para a apresentação das emendas a uma comissão, depois se inicia o processo de

acompanhamento. Desde o ano passado, melhoramos a integração com outros

órgãos - com uns nem tanto, mas com outros sim.

Como sabemos que o Orçamento é autorizativo e não impositivo, há o processo de

revisão semestral - realizado aqui no meio do ano -; o processo da execução

orçamentária, em que algumas áreas já avançaram mais; e então o processo de

efetivação das emendas. Espero ter sido claro, fui muito didático no procedimento. Se

houver dúvidas, as assessorias da Comissão, do nosso mandato e da Assembleia

estarão à disposição para esclarecê-las.
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Para concluir, agradeço muito a todos que participaram deste processo e a vocês,

principalmente, que são sua razão de ser. Agradeço também ao governo, a todas as

Deputadas e Deputados e a toda a equipe da Assembleia. Não nominarei órgãos ou

pessoas para não cometer injustiças. Esse trabalho, iniciado em 2003, é inédito no

País. Neste ano ele foi reconhecido em Brasília, pela Comissão de Legislação

Participativa, como o melhor trabalho de incidência orçamentária de participação por

via do legislativo. O corpo técnico da Assembleia, dos nossos mandatos, contribui

muito para isso. Não fosse esse aporte junto ao pessoal da Seplag, não teríamos o

êxito que temos. Vocês não imaginam o trabalho que temos. Quem vê os pareceres

sobre cada proposta sabe que levamos 8 dias, às vezes até 10, para emitir pareceres

técnicos sobre 300 propostas. Isso exige muita negociação e trabalho técnico, até

mesmo para montar as audiências e divulgá-las. Este ano foi mais difícil porque foi

um ano atípico. Então faço um agradecimento geral a todos que contribuíram e

continuarão contribuindo com esse processo, pois ele só se encerra no dia em que

aprovarmos, em Plenário, as propostas de ações legislativas. Não sabemos como

será no ano que vem, mas, independentemente disso, reitero, mais uma vez,

aproveitando a presença do Diogo e de outras pessoas do governo, que, como

Deputado, proporemos formalmente ao Governador Anastasia e ao Vice-Governador

Alberto Pinto Coelho, que assume no ano que vem e hoje é Presidente desta Casa,

que a Assembleia e o governo do Estado possam realizar um debate prévio nas 10

macrorregiões de Minas Gerais antes mesmo do envio do PPAG para esta Casa.

Temos acúmulo técnico e político para isso. Sr. Diogo, se somarmos Seplag,

governo, corpo técnico da Assembleia... Não sei se o senhor sabe, mas, no Estado,

há um conselho de desenvolvimento econômico e social. Na verdade, é uma espécie

de órgão consultivo que chancela a proposta de lei orçamentária que nos envia o

governo. Na verdade, esse órgão é composto por 30, 40 pessoas - aliás, boas

pessoas. Esse número não é suficiente para dar conta da diversidade do Estado. O

governo terá o prazo até o mês de agosto e setembro para encaminhar o PPAG

2012-2015. A nossa proposta é muito clara: que seja estruturado um processo de

audiências nas regiões de Minas Gerais, no final deste ano e no início de 2011, num

formato mais adequado, integrando conselhos de políticas públicas e de
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representações regionais, para que o PPAG chegue a esta Casa mais absorvido e

discutido, sem prejuízo do processo. Assim sendo, antecipa-se, de certa forma, o

processo de participação na formulação. Mas, se isso não for possível, que pelo

menos antes de encaminhá-lo - a partir de um esboço prévio do governo - façamos

esse processo com mais tempo. Não queremos que sejam apenas três dias em

algumas regiões de Minas Gerais, porque será a apresentação de um PPAG de

quatro anos. É lógico que mantemos na lei as revisões anuais, que, aliás, são

fundamentais nesse formato aperfeiçoado. Esse foi o objeto também de um relato

que a Alice fez no grupo e de um requerimento. Conforme disse na abertura dos

trabalhos na segunda-feira, os senhores podem ter certeza de que proporemos ao

governo, da mesma maneira que em 2003. Lembro-me da reunião que marquei com

o então Secretário de Planejamento Antonio Anastasia no dia seguinte àquele em que

a Comissão de Participação Popular fora instalada, propondo que fizéssemos esse

formato de audiência na Assembleia. Isso avançou muito. Na verdade, é hoje uma

atividade institucional não só da Comissão que presidimos, mas também desta Casa.

Então, da mesma forma, isso será proposto ao governo. Obviamente trata-se de uma

questão política mais ampla. No entanto, há, no mínimo, a garantia de que, na

próxima legislatura, essas leis orçamentárias terão por parte da Assembleia o mesmo

cuidado que tiveram até aqui, principalmente nesses últimos oito anos. Feitas essas

considerações, reiteramos o convite para quem for do Jequitinhonha e do Mucuri

comparecer a audiência em Itaobim. A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença. Muito obrigado. Parabéns a todos pelo

exercício pleno da cidadania.

ATA DA 74ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/11/2010

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Durval

Ângelo; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento do Deputado Padre João; discursos dos Deputados

Padre João, Antônio Júlio e Adalclever Lopes; votação do requerimento; rejeição;
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verificação de votação; ratificação da rejeição - Suspensão e reabertura da reunião -

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.687/2010; discursos dos Deputados

Carlin Moura e Antônio Júlio; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;

verificação de votação; ratificação da aprovação; questão de ordem; leitura e votação

da Emenda nº 1; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;

votação da Emenda nº 2; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;

declaração de voto - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.699/2010;

requerimento do Deputado Ademir Lucas; deferimento; discurso do Deputado Antônio

Júlio; votação do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; verificação de

votação; ratificação da aprovação; votação das Emendas nºs 2 a 4; rejeição; votação

da Emenda nº 1; aprovação; questões de ordem; declarações de voto -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Doutor Viana - José Henrique - Weliton Prado - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio

Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João

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

Pestana - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte

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

Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, na parte da tarde, tínhamos o projeto de suplementação

orçamentária do Poder Judiciário. Aproveito a oportunidade para solicitar que conste

em ata uma decisão tomada hoje pelo Conselho Nacional de Justiça que diz respeito

à Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Todos acompanharam, há dois anos, a

denúncia da Comissão em relação ao meritíssimo Juiz da Vara Maria da Penha de

Sete Lagoas, que, em vários processos, se referenciava falando da

inconstitucionalidade da lei e, num caso concreto, emitiu opinião de que a mulher era

inferior ao homem, além de considerar a lei um absurdo. Na época, vimos no voto, na

decisão, na sentença do Juiz de Sete Lagoas um claro incentivo à violência. Por isso

a Comissão de Direitos Humanos, por meio de requerimento deste Deputado,

representou na Corregedoria do Tribunal de Justiça contra esse Juiz. Infelizmente, a

Corregedoria arquivou o procedimento. Recorremos, então, ao Conselho Nacional de

Justiça - CNJ. Esse Juiz, inclusive, tinha agredido anteriormente a sua esposa, da

qual era separado, e fez uma tentativa de sequestro de seus dois filhos. O CNJ, há

nove meses, decidiu punir com advertência o Juiz. Hoje, por uma terceira intervenção

da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, o CNJ afastou o Juiz

do exercício do seu cargo. Eu ainda não me inteirei totalmente da sentença. O Juiz

teve nesse período uma promoção, o que fez com que a Comissão pedisse a

suspensão dela, já que fere a Lei Orgânica da Magistratura promover um Juiz que

tem aberto contra si um processo investigativo. Quero apenas dar ciência disso e

fazer constar em ata. Aproveitando o projeto em pauta na reunião da tarde, quero



____________________________________________________________________________
348

mostrar o trabalho de uma comissão desta Assembleia. Ficamos muito orgulhosos

quando solicitamos aos Deputados membros da Comissão que estejam presentes

nas reuniões. E fizemos essa solicitação a tantos outros Deputados, como à Gláucia

Brandão e ao João Leite, que sempre garantem o quórum da comissão. Muito

obrigado a todos.

O Sr. Presidente - 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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando

a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.699/2010 seja

apreciado em primeiro lugar. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Padre João.

O Deputado Padre João - São dois projetos em pauta que dizem respeito à

negociação de créditos. O requerimento pede que o Projeto de Lei nº 4.699, que

autoriza o Poder Executivo a negociar os direitos e créditos de natureza agrícola

securitizados, adquiridos pelo Estado no processo de privatização do Banco do

Estado de Minas Gerais S.A. - Bemge - e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais

S.A. - Credireal -, seja apreciado em primeiro lugar, ou seja, antes do Projeto de Lei

nº 4.687/2010, que autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso, direitos

creditórios originários de créditos tributários e não tributários ou integrantes de

carteiras de ativos diversos e demais créditos de propriedade do Estado de Minas

Gerais. Solicitamos que esse projeto seja apreciado em segundo lugar. Os dois

projetos são complexos, mas a inversão de pauta, para nós, é importante, porque

vamos apreciar primeiramente o que, de fato, pega todos os créditos remanescentes

da privatização. O nosso entendimento é que o governo está recebendo. Não se trata

de um crédito podre como alguns dizem. Há aí uma antecipação de receita,

antecipação de um volume de receita que não sabemos qual é. Não temos ideia do
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valor desse montante. Se antecipam de uma vez um valor que estaria entrando no

Orçamento do Estado para o governo mês a mês, como ficaria depois? A situação do

governo não se complicaria nos próximos meses para honrar seus compromissos? É

por isso que, em nome da Bancada PT-PCdoB, solicitamos a inversão de pauta,

mesmo externando um posicionamento contrário, porque não temos condições de

apreciar esse outro projeto. Antecipo a nossa posição também em relação ao projeto,

por ser ele obscuro, por não ter a transparência importante para o parlamentar. O

Deputado tem de ter clareza do alcance da matéria a ser votada. Às vezes, tem

pequena visão, enxergando apenas uma parte e não o que está por trás, o que está

garantido ali, podendo dar amplo poder de negociação em relação a esses créditos.

Entendemos que não está claro o montante de que o governo abre mão. Qual o risco

do governo? Ele está abrindo mão de que montante? Esse montante é significativo

em relação ao risco.

Peço aos Deputados que votem a favor desse requerimento, que solicita a inversão

dos dois projetos que constam na pauta. Antecipo que falta clareza em relação às

duas matérias. Por isso o pedido de inversão da pauta. Talvez fosse esclarecido o

montante, o valor em relação ao Bemge e ao Credireal. No mínimo, teríamos ideia do

montante antecipado e do déficit em relação aos meses seguintes. O governo, que

recebe paulatinamente, receberia de uma vez. Por um lado, haveria antecipação de

receita; de outro, poderíamos até entender que abre mão de receita. A empresa que

adquirir esses créditos corre risco. Qual o valor desse risco para o Estado? É

importante destacar que não se trata de crédito podre. O Estado já está recebendo e

quer receber isso de uma vez. Será que o Planejamento errou de novo e não pode

cumprir os seus deveres em relação ao 13º salário, ao pagamento do servidor

público, que sempre foi tratado em segundo plano? Talvez esse recurso servirá para

honrar compromissos com as empresas que construíram a Cidade Administrativa,

que, embora tenha sido inaugurada, ainda não foi concluída. Os servidores que lá

trabalham estão em situação de risco, pois muitos locais estão em obra. Por que o

governo tem urgência dessa antecipação de receita, de negociar esses créditos?

Qual a brecha do Orçamento? Que compromissos o governo precisa honrar com

esse recurso? Tenho grande dúvida se é para o servidor público, porque o governo
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nunca colocou em primeiro lugar o compromisso com eles. Aliás, até compromissos

aqui assumidos, assinados, para pôr fim à greve dos servidores da educação, não

estão sendo cumpridos. Por isso duvido que esse montante seja para pagar o 13º

salário, as gratificações ou o reposicionamento da tabela dos servidores. Peço aos

Deputados que votem a favor do requerimento. Como Deputados, temos o dever de

fiscalizar e legislar, de legislar e fiscalizar, então o governo deveria expressar um

mínimo de respeito a esta Casa, informar-nos com precisão o que está por trás de

cada palavra, o que está por trás de cada pedido. Qual é o montante? Esse seria o

mínimo de esclarecimento, mas infelizmente não o obtivemos. Mais uma vez e com

pressa, o governo desrespeita o Parlamento mineiro, porque aqui não chegaram

informações - “têm de votar, têm de votar”, mas as informações não são precisas.

Estamos aqui falando de números. Poderíamos receber informações objetivas e

precisas, mas infelizmente não é o que ocorre. Peço, então, que votemos

favoravelmente a essa inversão de pauta, Sr. Presidente.

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

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, venho

a esta tribuna para encaminhar a votação do requerimento do Deputado Padre João,

justamente para dar oportunidade de discutirmos esse projeto, do qual, aliás,

ninguém sabe ou com cujo conteúdo e tamanho ninguém se preocupou. Tenho dito e

volto a repetir aqui, e disse isso para o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo: o

Governador talvez não saiba, na prática, o que estamos votando, porque, na maioria

das vezes, confia em seu secretariado e assina as mensagens que chegam a este

Parlamento.

Digo isso com muita tranquilidade porque também já fui do governo, na época do

Itamar Franco, do PMDB. Disse isso na parte da tarde e aproveito para repeti-lo

agora, já que o Plenário está com um quórum mais qualificado: lembro-me,

principalmente, de que aqui chegou um projeto da área da saúde, que mudava as

taxas do IMA. Na época, levantei essa questão na Comissão de Constituição e

Justiça, e tivemos a tranquilidade de exigir do governo que retirasse o tal projeto. Até

hoje, Dr. Hely, ninguém sabe quem enviou aquele projeto para cá. A responsabilidade
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era do Governador, mas ninguém sabe quem foi o pai daquele projeto que

arrebentava com o Estado de Minas Gerais, que arrebentava com o nosso povo. Mas

nós, da base do governo, nós, que éramos do PMDB, exigimos que o Governador

retirasse o projeto ou viesse a esta Casa dar alguma explicação. Como não quis fazê-

lo, resolveu retirar o projeto.

Esse é o mesmo caso dos dois projetos que estamos votando aqui. O governo vem

protelando, vem protelando, porque o projeto está sob regime de urgência, mas não

foi discutido na Comissão, isso não foi permitido. Fizemos um requerimento para

recebermos da Secretaria de Fazenda uma explicação sobre o que vale esse projeto,

quais são seus objetivos, quais são suas propostas, mas não conseguimos. Propus

na Comissão que, se não quisessem fazer uma reunião pública, que a fizéssemos

fechada; poderíamos ir à Secretaria de Fazenda para obter explicações sobre o que

representa esse projeto para os interesses do Estado de Minas Gerais.

Vejo que esse projeto é danoso - estou falando isso desde quando ele aqui chegou.

Ele está sob regime de urgência, mas, há 90 dias, está tramitando, tamanha é a

pressa do governo. Acho que o governo não teve coragem, não teve a ousadia de

retirar esse projeto. Se eu fosse o Governador hoje - o nosso Presidente, o Deputado

Alberto Pinto Coelho, está substituindo o Governador -, suspenderia a tramitação

desse projeto, porque é o mais lógico a ser feito, para obtermos alguma explicação.

Infelizmente a maioria dos Deputados não teve oportunidade de receber explicação,

até porque esse projeto tramitou em plena campanha eleitoral.

De uma forma até um pouco mais grosseira, há mais tempo eu já denunciava o fato

de que o governo queria fazer caixa para campanha. Para que ia vender um crédito

que tenho e antecipar a receita? Se o governo tem necessidade de fazer antecipação

de receita, que faça o jogo claro. Na verdade, diga na Assembleia que precisa fazer

operação de antecipação de receita e que dará como garantia os créditos tributários.

Vamos estudar isso. Talvez esse seja o melhor caminho. Mas o que o governo quer

não é isso, e, sim, fazer de forma camuflada a transação de antecipação de receita,

como se estivesse concedendo os créditos onerosos do Estado.

No primeiro momento, alguém quis dizer que se trata de créditos podres. Isso não é

verdade. Créditos podres não servem para nada. Sabe por que, Deputado Duarte
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Bechir? Porque os créditos podres do governo realmente não valem nada. Já

votamos várias leis tentando encontrar uma maneira para o governo recuperar isso,

como dar descontos nos juros da correção ou até abrir mão de parte do crédito. No

entanto nada avançou. Esses créditos presos estão numa agência que contrataram,

no banco. Agora, dizer que venderão isso? Venderão para quem? Estão querendo

vender o que é recebível.

Queria alertar os Deputados para o fato de que também pagaremos essa conta no

interior. O governo fez um levantamento das cisternas do nosso coitado produtor rural

e dos que moram na zona rural. Todos foram obrigados a cadastrem a sua cisterna

no Igam. Ninguém se lembra disso. O governo está pegando essa receita da

cobrança das taxas da cisterna que não existe - aliás, que poderá existir - e a

vendendo para o banco. Quando fizeram o cadastro, há aproximadamente dois anos,

denunciei, na Secretaria, que a cobrança da taxa para a utilização da cisterna, da

água, seria de R$680,00 por cisterna. Como o produtor rural, aquele homem da roça,

aquele pessoal do Jequitinhonha e do Norte de Minas pagarão esses R$680,00? O

governo já está vendendo isso para o banco. Na verdade, está pegando esse crédito

fictício - aliás, num primeiro momento é fictício, porque o governo não terá como

cobrá-lo. Nessa cobrança, ele terá como fazer uma antecipação de receita e depois o

pagamento dessas taxas. Na verdade, apenas “dará” legalidade a um processo que

não existe. Essa é a questão que estou levantando. Não estamos querendo criar

dificuldade para o governo, mas que seja o nosso governo e não o de uma meia

dúzia de pessoas que têm levado vantagem em todas as transações que faz. É

contra isso que queremos lutar e é o que estamos denunciando.

Deputado Duarte Bechir, numa entrevista para um grande jornal de Minas, dei toda

essa explicação. Depois a jornalista me ligou e disse: “Deputado Antônio Júlio,

infelizmente não poderemos publicar a reportagem porque não passou na censura,

no sistema de mordaça da imprensa”. Talvez isso me revolte muito mais do que o

próprio conteúdo da matéria. Sobre o material que estamos discutindo, talvez seja

questão de cada um ter o seu posicionamento. Agora a ditadura que se implantou em

Minas Gerais, a censura e a mordaça da imprensa nos revolta muito mais,

principalmente a nós que viemos da guerra da ditadura militar que se implantou no
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nosso Brasil - aliás, uma ditadura que sofremos e contra a qual lutamos para ter

liberdade de imprensa. No entanto, hoje não temos essa liberdade. Por isso esse

projeto está tramitando, todos estão calados, ninguém deseja manifestar-se. Mais lá

na frente veremos o que vai acontecer.

Deputada Maria Tereza Lara, fiz até uma comparação. Hoje esse pessoal que está

comandando e cercando o Governador é mais ou menos como o Bruno, que, como

era goleiro do Flamengo, pensava que podia continuar criando problema, bater nas

mulheres, fazer orgia e estar sempre em meio a denúncias que nada lhe poderia

acontecer. No entanto foi preso. Isso é mais ou menos o que aconteceu no IEF, como

cansamos de denunciar. Enquanto não prenderam o Diretor-Geral do IEF as coisas

não melhoraram, apesar de a imprensa também ter sido impedida de fazer essa

divulgação. Essas coisas aconteceram neste governo - no governo de Minas Gerais,

não de outro Estado. Denunciamos e chamamos a atenção. Na verdade, perderam o

senso do limite e da responsabilidade e continuam agindo assim neste final de

governo.

Esse projeto é danoso aos interesses de Minas e não traz nenhum benefício ao

Estado, tanto é que eles não tiveram a coragem de pelo menos vir aqui me dar uma

explicação lógica sobre ele. Só quero uma explicação lógica, porque estou exercendo

o meu papel. Alguém me disse que, às vezes, pego muito duro e me perguntou se

não tenho medo de retaliações. Eu sou sobrevivente da ditadura que se implantou em

Minas Gerais. Há três mandatos, o governo tenta me derrotar, e estou e vou continuar

sobrevivendo. Não preciso puxar saco, bajular governo para ganhar eleição. Faço o

meu papel de Deputado. Ontem a imprensa me perguntou: “Deputado, não sei o

que...”. Eu disse que sou Deputado. Não tenho outra atividade, negócio algum,

negócio com o governo, não tenho nada. Sou apenas Deputado e, como tal, quero

exercer aquilo que a Constituição me concedeu.

Portanto sou a favor da inversão de pauta requerida pelo Deputado Padre João, até

porque o segundo projeto é tão danoso quanto o primeiro, mas pelo menos ele dá

mais margem para continuarmos ou até esperar que o governo dê uma explicação.

Acredito que isso seja o mínimo que ele possa fazer, mas, como ele tem a certeza de

que nada sairá na imprensa, a não ser pela TV Assembleia - claro, isso se não
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chegar a ordem para tirar do ar ou não transmitir a notícia, o que pode ocorrer. Então,

se não chegar essa ordem, pelo menos alguém estará me ouvindo pela TV

Assembleia. Ontem um grande jornalista de Minas Gerais publicou minha fala, e

houve mais de 2.500 acessos no seu “blog”.

Então apelo para que haja a inversão de pauta, pois assim poderemos votar. Está

na hora de votar “sim” ou “não”. Porém deixo aqui o meu posicionamento: considero

esse projeto danoso aos interesses de Minas Gerais.

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

Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes* - Sr. Presidente, quero parabenizar o governo por

mandar à Assembleia esse projeto austero e saneador. Assim, encaminho

favoravelmente o projeto, que não só saneia mas também é austero e melhora muito

o nosso sistema financeiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

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 solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa 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, gostaria de retificar o meu voto, que é

“não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 7 Deputados. Votaram “não” 43

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 minuto para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.687/2010, do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso, direitos creditórios

originários de créditos tributários e não tributários ou integrantes de carteiras de

ativos diversos e demais créditos de propriedade do Estado. A Comissão de Justiça

concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. Emendado

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

rejeição da Emenda nº 2. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, encaminhamos contrariamente ao

projeto por alguns motivos que consideramos fundamentais. Primeiro, em um projeto

dessa complexidade, que tramitou nesta Casa em regime de urgência, não houve o

devido debate ou esclarecimento aos Deputados das comissões ou à sociedade.

Achamos que, em projetos como esse, é preciso ter, no mínimo, o cuidado de se

fazer um debate pleno, exaustivo, até que se compreenda seu conteúdo. Segundo,

no nosso entendimento, no mérito o projeto é extremamente prejudicial ao interesse

público. O que ele propõe? O Estado propõe fazer antecipação de receita dos

créditos a receber, ou seja, créditos saudáveis, de natureza tributária e não tributária.

De que forma isso será feito? Pegam os créditos e os oferecem ao mercado e aos

bancos, que os comprarão antecipadamente - e obviamente os comprarão num valor

inferior ao de face desses créditos. Certamente o projeto não esclarece o montante

de receita de que o Estado estará abrindo mão. O referido projeto não respeita a Lei

de Responsabilidade Fiscal, que é clara: caso o Estado perca receita, deverá dizer

sua natureza e a quantia que perderá, além da receita que colocará no lugar. Quando

se trata de interesse do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal vira letra morta, não

serve e não se aplica a seus interesses. No entanto, quando se trata de votação de

projeto a favor de servidor público, de salário ou de projeto social, isso não pode, pois

viola a referida lei. O Projeto nº 4.687 viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, em

nenhum momento de sua tramitação, o governo conseguiu explicar o montante da
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receita de que estará abrindo mão para antecipar suas receitas, seus créditos. Além

disso, o governo não esclarece por que, neste momento, precisa antecipar receita,

créditos.

Será que o governo está tão mal das pernas assim? Será que as finanças do

Estado estão mal, e não há dinheiro para pagar o 13º salário e cumprir os

compromissos? O choque de gestão e o déficit zero não valeram nada? Isso foi

somente uma balela? Se o Estado precisa de dinheiro, por que tem de ser

antecipado? Quais são as dívidas que ainda estão em aberto e precisam ser

fechadas com esse acerto de contas?

O que é pior, Sr. Presidente, é o seguinte: ao se vender os créditos bons do Estado

no mercado, possibilita-se que seja feito um negócio melhor do que aquele crédito

consignado do servidor público, ou seja, aquele empréstimo que ele pega no banco, e

o seu salário é a garantia do pagamento. Aquele que comprar os créditos do Estado,

além de poder recebê-los do devedor original, terá plena garantia do Estado de Minas

Gerais quanto ao seu recebimento integral. Hipoteticamente, podemos imaginar que,

em se tratando de um crédito no valor de 100, quem comprar pagará 70 e tentará

receber de quem deve os 100. Se não receber os 100, mas somente 60, o Estado

complementará os 40 restantes, e ele ficará integralmente com o valor. Isso é

extremamente prejudicial ao Estado. Será uma vergonha autorizarmos essa operação

de crédito. Isso é pior do que a “esquina dos aflitos”, que são “factories”, em que as

pessoas vendem o cheque do salário no final do mês para receber o valor

antecipadamente. Isso é uma vergonha que denigre a seriedade do Estado de Minas

Gerais e traz enormes prejuízos ao erário público. Não há como votar favoravelmente

a esse projeto. Declaramos o nosso voto contrário a essa operação esdrúxula que o

governo propõe a Minas Gerais.

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

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, continuo com o meu posicionamento, até

porque fui um dos poucos Deputados que acompanhou esse projeto desde que aqui

chegou. Desde então temos apresentado as nossas denúncias e pedido informações,

pois o governo deveria dar pelo menos uma pequena explicação, mas não teve a
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coragem nem a ousadia de explicar que operação deseja fazer. Isso nos deixa, às

vezes, um pouco revoltados. Estamos nesta Casa para fiscalizar os atos do governo

e para ver o que pode ser consertado. Acredito que esse projeto teria conserto, mas a

maioria não quer discuti-lo, pois acredita que seja um grande negócio para o governo.

Ele é um grande negócio para meia dúzia de pessoas que continua mamando no

governo. Aí, sim, ele é um grande negócio. Poucas pessoas serão beneficiadas com

esse projeto, que é uma grande transação financeira. Ninguém sabe o valor. Os

Deputados talvez não saibam, pois não viram o projeto, já que estávamos em

processo eleitoral, que o governo deu, há pouco tempo, uma anistia totalmente

equivocada, fugindo de todas as normas legais, dizendo que o “Confaz de conta”

autorizou. Era necessária a autorização do Legislativo, que não foi dada, mas,

mesmo assim, realizaram a operação, de forma totalmente equivocada, como estão

fazendo com a antecipação de receita. Olhem que coisa louca: eles já fizeram a

operação - em alguns casos, deram 80% de desconto nas multas e nos juros,

recentemente, em maio - e estão pegando esse crédito, que já sofreu essa enorme

redução, e vendendo ao mercado financeiro. A que custo? Como? A que custo?

Quanto o governo pagará para fazer essa antecipação de receita? Nós, que já

administramos um Município, sabemos que a antecipação de receita é uma operação

normal quando há essa necessidade. Mas, se o governo tem déficit zero e fez o

choque de gestação... Estou dizendo gestação, mesmo. Não estou me enganando

em relação à palavra. O governo já está pedindo uma lei delegada e mais isso e já

mandou um projeto, que está em tramitação, sobre os precatórios, para beneficiar um

grupo pequeno. Há oito anos, tento fazer com que um projeto tramite nesta Casa, de

forma totalmente diferente, mas agora estão fazendo o seguinte: o projeto que

complementa este tem CPF. Ele não tem endereço para não ficar muito na cara. Este

projeto que está aqui também já está direcionando. Já há o banco que fará a

operação, pois os bancos não sabem mais onde pôr dinheiro.

Aqueles bancos, principalmente os que foram beneficiados pelo crédito consignado,

o que todos sabemos ser um absurdo. Há banco que recebe 10% da folha de

pagamento de crédito consignado. São os juros que cobram do coitado do

trabalhador do Estado de Minas Gerais. Quanto a esse projeto, tentei que o
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Governador me ouvisse ou que alguém da parte do governo me explicasse o assunto,

mas não tiveram coragem. Como já disse e estou repetindo, sem nenhum medo de

retaliação, sinto-me com tranquilidade para fazer este tipo de denúncia, porque a

própria jornalista que me entrevistou, ao dizer-lhe que minha matéria não havia sido

publicada, disse-me que infelizmente não havia passado pela censura, pelo sistema

de mordaça da imprensa. A questão parece ser muito simples, mas atinge a todos

nós, porque o parlamento está acuado, o parlamento não pode falar porque hoje

todos têm medo do governo. Eu não tenho medo do governo e repito que sou

sobrevivente desta ditadura que se implantou em Minas Gerais. Gostaria de dizer o

mesmo que declarou a Dilma, na semana passada, ao afirmar que prefere a confusão

e o alarde da imprensa ao silêncio da ditadura. E hoje, infelizmente, vivemos o

silêncio da ditadura. Vemos as coisas acontecerem, constatamos que o governo está

equivocado, porque, Deputado José Henrique, todos os governos são iguais. Já

tivemos governos dos mais diversos lados e observamos que são todos iguais.

Gostaríamos que houvesse um pouco mais de austeridade, de seriedade, um pouco

mais de comprometimento com a coisa pública, o que infelizmente não existe por

parte da cúpula do governo instalado em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os

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

O Deputado Carlin Moura - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa 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” 44 Deputados. Votaram “não” 8 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas. Votação da Emenda nº 1.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Solicito a leitura do conteúdo da emenda, Sr.
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Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da

Emenda nº 1.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Lê a Emenda nº 1, publicada na

edição de 13/7/2010.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que

a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Carlin Moura - 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 solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que

permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 8 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação da Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2. As

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

Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Padre João - 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 solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa 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” 7 Deputados. Votaram “não” 43 Deputados. Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em turno

único, o Projeto de Lei nº 4.687/2010 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
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O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, serei bastante breve, até porque venho

acompanhando esse projeto desde a sua chegada a esta Casa. Por várias vezes,

tentamos obter uma explicação sobre a lógica desse projeto. Hoje, o meu apelo não é

mais para os Deputados, porque a matéria já foi aprovada, e agora só resta a

redação final para o seu retorno a este Plenário. O meu apelo é ao Ministério Público,

que também parece estar debaixo da asa deste governo. Peço a alguém do Ministério

Público que esteja nos ouvindo neste momento - os guardiães da aplicação da lei -, já

que farei uma representação, que investigue o motivo pelo qual essa lei está votada e

a forma como serão feitas essas operações. Digo isso porque ela é danosa aos

interesses de Minas e também do governo. Aliás, ela só é benéfica a um grupo

pequeno que irá se beneficiar com essa operação. Só quem não quer enxergar é que

não consegue ver isso. Votei contrariamente a essa legislação justamente para

mostrar a minha insatisfação com esse projeto. Podemos extrapolar um pouco no

nosso pensamento e errar no posicionamento, mas me sinto muito à vontade em ter

este posicionamento, porque o governo não quis dar explicações, nem mesmo

explicar as condições. Ele fez questão de perder todos os prazos das Comissões

para que não houvesse discussão. Aqui, no Plenário, ocorreu a mesma coisa.

Enrolou-se bastante até cair na faixa constitucional, para que não pudesse haver a

discussão dos senhores parlamentares. Talvez a maioria não tenha tido a

oportunidade de ler o conteúdo dessa matéria. Muitos podem dizer que é bom para o

governo. Não é não, pois vai antecipar um crédito corrente, de recebimento, até

porque, como disse no meu encaminhamento, o governo fez uma anistia recente

totalmente inconstitucional. O Ministério Público disse que impediria, mas acabou que

a anistia foi feita. Fizeram-na por decreto. Por isso, Deputado Hely Tarqüínio, digo

que esse povo perdeu o senso do limite da responsabilidade. Hoje as grandes

operações financeiras do Estado de Minas Gerais são feitas por meio de portarias, de

decretos, às vezes até de matéria que depende de autorização legislativa. É um

descaso total. Ele sabe que ninguém levantará essa questão. Às vezes fico aqui

numa voz única, que me dá a satisfação do papel cumprido, de ter feito a minha

obrigação constitucional, que é poder discutir e verificar os projetos, ver o que está

acontecendo e querer explicações. Quantas vezes já levantei uma questão contra o
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Estado e tive a tranquilidade e até a humildade de recuar porque justificaram que não

era da forma como eu estava analisando e pensando. No caso desse projeto, eles

ignoraram, omitiram. Faço aqui, então, um apelo ao Ministério Público, para que dê

uma atenção a essa lei. Isso merece uma ação, uma liminar suspendendo a eficácia

da publicação dessa lei até pela própria Assembleia. Ele foge a todas as normais

fiscais, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à boa administração. Esse tipo de atitude

quebra todos os parâmetros de uma administração que queremos seja saudável e

boa para Minas Gerais. Quero que o Governador tenha todo o sucesso na sua vida,

que seja um bom Governador, porque, se assim o for, será bom para todos nós, mas

não posso ficar calado ao votarmos uma matéria dessa - modéstia à parte, conheço-a

bem, portanto estou denunciando o que conheço. Modéstia à parte, estou

denunciando o que vai acontecer. Se tiver seriedade e justiça no Estado de Minas

Gerais, muitas pessoas que estão por trás desse projeto deverão ser presas, assim

como prenderam o Diretor do IEF quando fez as falcatruas que cansamos de

denunciar aqui, durante dois anos. E o governo não tomou providência, até que o

coitado do Diretor teve de ser algemado, preso, porque perdeu o senso do limite e da

responsabilidade. Deveria ter levado mais alguns com ele, pois não só ele fez as

falcatruas. Está ocorrendo nesse caso a mesma coisa. É um grupo grande que está

levando vantagens nessas operações, fazendo seus negócios. Acho que todo

negócio tem de ser bem feito, mas não para tirar proveito da coisa pública, como está

acontecendo, principalmente - volto a repetir -, nesse projeto, que infelizmente a

maioria aprovou neste momento.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.699/2010, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a negociar os direitos e

créditos de natureza agrícola securitizados, adquiridos pelo Estado no processo de

privatização do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - Bemge - e do Banco de

Crédito Real de Minas Gerais S.A. - Credireal -, alongados nos termos da Lei Federal

nº 9.138, de 29/11/95, e da Resolução nº 2.238, de 31/1/96, do Banco Central do

Brasil, regidos pelas normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional -

CMN - e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação das Emendas nºs 2, 3 e 4. Vem à

Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas, solicitando a votação destacada da

Emenda nº 1. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso

XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estou sendo um pouco mais insistente

porque tínhamos certeza da aprovação desse projeto. Estava ficando até ruim para a

Casa. Esse projeto está trancando a nossa pauta há quase 60 dias, e era necessária

uma solução: votar “sim”, votar “não” ou haver algum questionamento. Quero alertar

para esse projeto: o governo, para fazer volume de crédito que quer antecipar, está

pegando créditos podres, porque o banco quer garantias. Qual é a garantia? Os

créditos podres, porque o governo dá legalidade à operação - entre aspas -, porque

sabe que esses créditos podres não valem nada, vão valer na operação bancária. O

governo fará a antecipação e, depois, terá de cumprir a obrigação de suprimir os não

pagamentos desses créditos. Vejam que a coisa é muito mais complexa, é muito mais

difícil. Essa é uma operação financeira fraudulenta aos interesses do povo de Minas,

é uma operação que está beneficiando algumas pessoas. Talvez amanhã eu

denuncie o banco que irá fazer essa operação, até mesmo para sustá-la, para que

possa rever seus negócios. Mas banqueiro não tem escrúpulo: se for para ganhar

dinheiro, vende ou mata a própria mãe; não existem limites, principalmente sabendo

que, em Minas Gerais, há imunidade, há impunidade, há conluio entre a Justiça, o

Ministério Público e a imprensa, então têm certeza de que ninguém vai falar nada,

que é uma operação normal. Mas não é uma operação normal, é uma operação

danosa, que não atende aos interesses do povo de Minas Gerais.

É por isso que digo que, se cada um dos Deputados analisasse os projetos que

estão aqui, veria que são casados. Veio o projeto de anistia, depois a cessão de

créditos e, agora, querem passar para o setor financeiro esses créditos que o governo

não irá receber. Quando havia créditos a receber, votamos aqui uma lei bastante

benéfica para os credores do Bemge e do Credireal naquela negociação. Já foi feito o
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alongamento da dívida, já houve desconto nas correções, então ambos foram

beneficiados. Agora, o governo vai jogar no banco os créditos podres, apenas para

dar volume naquele dinheiro que vai antecipar só para dar legalidade? Parece, Carlin,

a época do Governador Hélio Garcia, que também precisava fazer antecipação de

receitas e emitiu eurobônus, que é mais ou menos isso aqui. Emitiu eurobônus e deu

como garantia as ações da Cemig. Isso foi tudo casado, tudo de caso pensado. O

banco não cumpriu a obrigação do eurobônus para descontar e deu as ações para o

Grupo AES Southern, que assaltou Minas Gerais como se fizesse uma operação

legal, uma operação que tivesse todos os preceitos legais. Houve uma CPI na

Assembleia que apurou todas as falcatruas da época do Hélio Garcia, que

culminaram com o início do governo Eduardo Azeredo. Se o governo precisa fazer

antecipação de receita, seja claro, e vamos ajudá-lo. Se o governo passa por

dificuldade, isso acontece, governos passam por problemas momentâneos e a curto

prazo. Mas este governo fez vários empréstimos com vencimentos a curto prazo,

como é o caso do eurobônus. Quase perdemos a Cemig por antecipação de receita,

e isso beneficiou apenas um grupo pequeno que levou vantagem não só na época da

emissão do eurobônus, mas também quando o governo teve de cumprir suas

obrigações e deu as ações da Cemig como garantia. Quem não sabe disso ou pensa

que estou inventando deve pegar os documentos da CPI. Mas depois houve também

um abafamento. A CPI apurou, e o Itamar Franco pôs o pessoal para fora, tomou

deles a Cemig que o governo tinha dado. E foi um operação mais ou menos como

essa aqui; achavam que não ia dar em nada, porque tinha aparência de legalidade e

de moralidade - entre aspas. Essa operação é danosa aos interesses de Minas

Gerais e atende a interesses de poucos.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. As Deputadas

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

Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos

Deputados que não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.
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A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa 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” 40 Deputados. Votaram “não” 7 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo emendas e destaque. Em votação,

as Emendas nºs 2 a 4. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº 1. As

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

Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

4.699/2010 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos favoravelmente e gostaríamos de

solicitar a V. Exa. que fossem retiradas dos anais da Assembleia algumas citações do

Deputado Antônio Júlio. Creio que os seus colegas não merecem algumas pechas de

que estaríamos votando projetos fraudulentos. Não o são: passaram pelas

Comissões, foram analisados e são de relevante interesse público; foram

apresentados por um governo que tem aprovação de praticamente 80% do povo

mineiro, manifestada também nas urnas, com a eleição do Governador Anastasia.

Portanto, Sr. Presidente, queremos declarar o nosso voto favorável a esses projetos.

Sabemos de todas as lutas enfrentadas pelo governo de Minas no momento da crise

internacional, especialmente no que diz respeito às “commodities”, muito importantes

ao nosso Estado. Apesar disso, Minas venceu e continua a atender a toda demanda

do povo mineiro. Sr. Presidente, gostaria que fosse analisado o que disse o Deputado

Antônio Júlio. Nós, seus colegas e Deputados desta Casa, não merecemos algumas

citações. Gostaria que elas fossem retiradas, expurgadas dos anais da Assembleia,

pois não refletem a realidade do nosso trabalho nesta Casa. Ouvimos passivamente

as considerações do Deputado, e algumas palavras não refletem a relação entre os

parlamentares. Gostaria também de dizer que, com muito orgulho, fiz parte desse

governo que implantou o Choque de Gestão em Minas Gerais. Como Secretário de

Desenvolvimento Social, tive a oportunidade de experimentar o duríssimo início desse
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governo, com cortes de 30%, para dar conta do que herdou. Sr. Presidente, vimos

esse governo implementar auditorias, não apenas a Auditoria-Geral, mas também

auditoria em cada uma das Pastas, das autarquias, em toda a administração,

acompanhando com zelo os gastos de recursos públicos. Por isso é inaceitável que o

governo seja atacado dessa maneira. Parece-me que alguns, no entusiasmo de

apresentar uma oposição, extrapolam a relação que deve prevalecer em um

parlamento. Outro dia, nesta Casa fui atacado por alguém da Oposição que entendeu

que eu pediria o encerramento da reunião antes que ele falasse. Eu não tinha essa

intenção, mesmo assim fui atacado com palavras duras. Lamento que a nossa

relação esteja, de alguma forma, chegando ao ponto de se fazerem ataques.

Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Exa., peço à sua assessoria que faça uma análise

das palavras que foram utilizadas contra os Deputados que votaram favoravelmente a

matéria, porque, pela nossa avaliação, elas não condizem com a relação que deve

existir nesta Casa. Não aceitaremos também, Sr. Presidente, que o governo que foi

respaldado nas urnas seja, de alguma forma, atacado irresponsavelmente. Algumas

das citações feitas contra o governo são inaceitáveis; também não aceitaremos

algumas citações feitas contra o nosso partido e contra partidos da base do governo;

não aceitaremos golpe. As urnas decidiram, o povo de Minas Gerais decidiu confiar

nesse governo, por isso ficaremos atentos contra qualquer intenção de golpe. Não é

democrático, como também não é democrático no parlamento que colegas sejam

atacados com palavras inaceitáveis. Por isso peço a V. Exa. que faça uma análise

das notas taquigráficas e retire as citações feitas contra parlamentares. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Solicitaremos que se retirem, se houver, as palavras que ferem o

Regimento Interno. A Presidência informa aos Deputados que, se realmente houve

alguma palavra que é vedada pelo Regimento Interno, este deverá ser cumprido, nos

termos de seu art. 83. Se houve alguma palavra ofensiva, ele será aplicado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero contrapor-me respeitosamente ao

Deputado João Leite por entender que todo o processo elaborado aqui, hoje, nesta

noite, neste Plenário, ofereceu plena oportunidade para que, em cada momento, os

parlamentares pudessem manifestar-se favorável ou contrariamente a essa
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proposição. E lamento que a Situação, de que faz parte o Deputado João Leite, tenha

ouvido, como ele próprio disse, passivamente, todos os argumentos aqui

encaminhados e contrários a esse projeto. E foram os argumentos dos Deputados

Antônio Júlio, Carlin Moura e Padre João que nos deram respaldo para que

pudéssemos votar contrariamente a um projeto que é contrário aos interesses de

Minas. Votar favorável e majoritariamente como aconteceu, Sr. Presidente, é uma

atitude absolutamente democrática e que respeitamos, mas não precisamos

concordar com ela. Então os nossos argumentos precisam ficar registrados nos anais

desta Casa, nas atas, porque amanhã veremos o fruto dos acontecimentos relativos a

esse projeto aprovado hoje e danoso aos interesses do Estado. Créditos limpos do

Estado de Minas Gerais poderiam ser recebidos mensalmente, como está proposto,

mas, ao serem antecipados, levarão ação comissionária, como já foi dito aqui,

resultarão em ganhos para quem adquirir. Ou não? Alguém, Deputado Antônio Júlio,

comprará esses créditos para favorecer os interesses do Estado? De onde? Quem

pode imaginar isso, senão todos os argumentos que foram apresentados aqui? Então

a minha manifestação não é passiva nem é pacífica diante do resultado. Estou

absolutamente indignado com esse resultado, embora seja da maioria, porque o que

vejo neste momento é a aprovação desse projeto por parte de uma Assembleia cativa

do governo, subserviente ao governo, que está representando a expressão

majoritária dele para sustentar interesses que são contrários aos de Minas Gerais,

caso sejam concluídos. Isso vai desaguar em resultados efetivos. Aí, o Deputado

João Leite e este Deputado, que se manifesta neste momento, enfim, todos nós

teremos a oportunidade... Espero que tenhamos clareza, transparência e publicidade

dos atos praticados em relação a esse projeto. Dessa forma, faremos a medida. Hoje

a votação dada aqui - favorável ou contrária - foi favorável e passiva, sem nenhuma

resposta dos governistas presentes, obedecendo a ordem do governo de forma

subserviente. Quanto à outra, clamamos, denunciamos, dissemos que não

concordávamos e manifestamos com todos os argumentos que poderiam ser

contrapostos até o momento da votação. Feita a votação, entendo que não cabe à

Mesa da Assembleia Legislativa retirar uma palavra sequer, por mais ofendidos que

se sintam os Deputados governistas, pois não tiveram a coragem e a determinação
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de responderem no momento oportuno. Não fizemos essa manifestação para ofendê-

los, mas para alertá-los de que o negócio que está sendo feito em Minas não é

favorável aos interesses do povo mineiro.

Declarações de Voto

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, fiquei até um pouco admirado com as

palavras do Deputado João Leite. Apresentei o meu posicionamento e respeito a

decisão da maioria. Acompanhei esse projeto. Desde quando foi lida aqui a sua

mensagem, tenho alertado o governo. Várias vezes disse ao Deputado Mauri Torres

para modificarmos o projeto, pois não é de interesse do Estado. Não estou discutindo

a eleição do Anastasia ou de quem quer que seja ou a aprovação do governo. Isso é

passado e está patente e claro. Não aceitarei, Sr. Presidente, que seja modificada

uma fala minha. Para quem estiver achando ruim e que foi prejudicado, há outros

caminhos, como a Justiça. Portanto há várias outras formas de fazer isso. Apenas

estou alertando e exercendo o meu papel - aliás, não de oposição, mas de posição

clara de um Deputado que acompanha as comissões, frequenta esta Casa

diariamente, acompanha o projeto. Já discuti com o governo vários projetos. Quantas

vezes marcamos reuniões na Liderança. Iniciávamos a reunião com 10 Deputados.

Posso dizer que até o bobão deste Deputado ficava de seis a sete horas em reuniões

para tentar modificar um projeto. A maioria não quer perder esse tempo. Já eu não!

Dedico-me a esse tempo porque fui eleito para ser Deputado. Não tenho outros

negócios. Sou parlamentar com muito orgulho. Sinto-me muito à vontade de

apresentar os meus posicionamentos. Aliás, não é só falar que somos contra ou a

favor deste governo. Fiz isso com o Itamar Franco, o Eduardo Azeredo. Na verdade,

ajudei muito a mudar alguns rumos da direção. Às vezes, até gosto de dizer, em tom

de brincadeira, ao Deputado João Leite que governo é tudo igual. Se fosse o governo

do PMDB ou do PSDB ou do PT, estaria fazendo o mesmo. Então, temos de ter a

responsabilidade de fazer os levantamentos e questionar o que consideramos errado.

Aceito o resultado. Apresentei o meu posicionamento com muita clareza e, conforme

disse, sem nenhum sentimento de revanche com quem quer que seja, pois conheço

essa matéria. Há 30 anos trato dessa matéria tributária de Minas Gerais. Sei que isso

não é de interesse do Estado, mas de um grupo que continua fazendo os negócios



____________________________________________________________________________
368

em Minas Gerais. Sr. Presidente, faço-lhe um apelo para que não seja retirada

expressão alguma da minha fala, pois sou responsável. Quero ter a responsabilidade

de arcar com o que disse, até de responder - se precisar e por qualquer motivo - a

quem quer que seja. Não falei nada de ofensivo, mas apenas demonstrei a minha

insatisfação com o que vimos e sentimos em todo esse projeto.

O Deputado Marcus Pestana - Falarei só para colocar alguns pingos nos is.

Primeiramente, a maioria usou uma estratégia legítima no jogo parlamentar. Nós que

temos compromissos com resultados e com a realidade objetivamos a aprovação de

um projeto que é essencial para o equilíbrio das finanças públicas no ano de 2010.

Portanto não há nada de acanhamento na sua defesa. Trata-se de uma estratégia

parlamentar legítima, e temos total convicção dos nossos argumentos e da

consistência dos dois projetos aqui votados. Por outro lado, esses projetos refletem

estratégias legítimas de gestão de caixa. Qualquer empresa, qualquer governo pode

recorrer aos seus ativos, realizando-os a valor presente, conforme as conveniências

da gestão de caixa numa lógica de macrovisão orçamentária e financeira. Não há

nada demais! Tecnicamente isso é feito com transparência e consistência jurídica. O

Deputado João Leite registrou corretamente o estranhamento em relação aos

arroubos retóricos e irresponsáveis de gente que parece que ainda não desceu do

palanque e não aceita o resultado ditado pela vontade livre e soberana do povo

mineiro. Nesse sentido, ele apresenta questões como se a Casa do povo, a

Assembleia Legislativa, estivesse votando projetos fraudulentos. Nas entrelinhas

foram ditas palavras que não entendi bem: cadeia, algemas. Estamos falando aqui de

projetos que tramitaram nas comissões desta Casa, foram profundamente analisados

e partiram de um governo aprovado e reconhecido pelo seu compromisso com a ética

e transparência. Todos têm direito à opinião, mas esses arroubos retóricos e

irresponsáveis que se apresentam diante da opinião pública... Às vezes a

credibilidade da vida política é tão abalada de várias formas no País, portanto é muito

importante que defendamos a credibilidade das instituições democráticas. Falas como

a do Deputado Antônio Júlio não colaboram para que a opinião pública tenha a exata

dimensão da transparência e da correção que presidem a conduta desta Casa e do

governo Aécio Neves e Anastasia. Era essa a minha declaração de voto.
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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 10, 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 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos Deputados João

Leite e Antônio Júlio; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr.

Presidente - Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em

1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.698/2010; aprovação - Votação, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 3.238/2009; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.277/2009; aprovação; declaração de voto

- Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.642/2009; discursos dos Deputados

Antônio Júlio e João Leite; votação do projeto; aprovação; declaração de voto -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.135/2010; aprovação na forma do

vencido em 1º turno; declarações de voto - 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. - 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 - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento

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

Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

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

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ouvi atentamente a leitura da ata feita pelo

Deputado Hely Tarqüínio e sei que ela está resumida. Foi realizada uma leitura

sucinta do que ocorreu na reunião de ontem à noite. Porém, Sr. Presidente, quero

insistir na questão de ordem suscitada por mim na reunião de ontem à noite, já que

entendo que devemos continuar a ter uma boa relação neste Plenário. As palavras

usadas contra o próprio governo ou parlamentares ou partidos devem merecer

atenção de todos nós, a fim de mantermos uma relação fraterna. Apesar de haver

pensamentos diferentes, temos uma boa relação neste Plenário. As palavras

utilizadas ontem não merecem permanecer nos anais da Assembleia Legislativa. Por

isso, Sr. Presidente, insisto nessa questão de ordem que ontem foi respondida pelo

Deputado José Henrique, Presidente da reunião, dizendo que faria uma análise das

palavras utilizadas. Insisto em que essa análise deve ser feita, pois não posso aceitar

que o processo que levou à votação dos dois projetos de ontem seja viciado ou

fraudulento. Em verdade, os projetos tramitaram na Casa, passaram por todas as
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Comissões e foram analisados pelos Deputados e consultores da Assembleia

Legislativa. Não penso que, na Casa, algum Deputado tenha participação em

qualquer certame ou processo viciado. Parece que os termos “algemas” e “prisão”,

especialmente, não são os melhores para a relação que mantemos nesta Casa.

Assim, Sr. Presidente, insisto em que, para mantermos esse bom relacionamento na

Casa, não me parece bom descambarmos para uma linguagem que não pertence à

história do Parlamento de Minas Gerais nem mesmo a esta legislatura. Não houve

nesta legislatura relações estremecidas por conta de tratamento que entendemos não

ser o melhor. Até consigo pensar que, em alguns momentos de luta mais intensa, de

alguma forma saiamos do que todos pretendemos manter: uma relação melhor nesta

Casa. Contudo, quando o fazemos, as palavras devem ser expurgadas. Portanto

insisto na minha solicitação: que seja feita uma análise cuidadosa do que foi dito na

reunião de ontem, para que tenhamos de volta uma relação mais cordial neste

Plenário. Essa é a questão em que insisto, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite que as palavras

serão avaliadas, como já foi dito pelo Deputado José Henrique, que presidiu a reunião

de ontem, à noite. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estranha-me o posicionamento do

Deputado João Leite. Responsabilizo-me por todas as palavras que falei. Se

extrapolei ou fiz algo que não condiz com a conduta parlamentar, estou pronto a

responder por isso em qualquer reunião, inclusive internamente na Corregedoria

desta Casa. Mas não extrapolei: aqui falei de algemas, porque, por dois anos,

denunciamos a questão do IEF, a participação de pessoas do governo. Cansamos de

falar isso. Aliás, houve a liberação da Mina de Capão Xavier, objeto de CPI nesta

Casa, mas a Justiça mandou cancelar todo o licenciamento em consequência de

denúncias que fizemos. Agora, a denúncia relacionada ao IEF aqui começou pelo

Deputado Lafayette de Andrada. Foi ele quem trouxe aqui os primeiros problemas do

IEF. Depois, lá se levantaram várias questões que culminaram - infelizmente, porque

eu não gostaria que chegasse a esse ponto - na prisão do ex-Diretor do IEF. Não nos

beneficiamos com isso. É disso que estou falando. Não quero que ninguém seja

preso ou que venha a passar por esse constrangimento, mas me sinto na obrigação e
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no direito de me manifestar, a não ser que também queiram censurar as nossas

palavras. Responsabilizo-me por tudo o que falei. Peço à Mesa que não retire

nenhuma palavra dita ontem. Disse essas palavras de acordo com o meu sentimento,

com aquilo que conheço do Estado de Minas Gerais - e conheço o que está passando

o governo hoje. Em momento algum falei do Governador. Até disse que, se o

Governador soubesse o que está acontecendo, tenho certeza de que, pelo menos, a

tramitação desse projeto seria suspensa. Repito: tenho certeza disso. Nos embates

que travei contra algumas matérias do governo - estive com o Governador algumas

vezes -, o Governador recuou várias vezes com base no meu posicionamento. Estou

aqui em defesa do governo do Estado de Minas Gerais; não estou aqui em defesa

das pessoas. Fazer o que estamos fazendo no Parlamento não ajuda o governo. É

por isso que aconteceu o caso do IEF e outras coisas por aí. Muitas dessas pessoas

que se dizem amigas do Governador se acham no direito de não respeitar a

legislação e de não ter limites. É isso o que está acontecendo. Estou apenas

alertando, mas, se querem continuar, vamos fazer. Estou muito tranquilo. Quando vi o

caso do IEF, reportei-me a um tempo atrás. Cansamos de falar sobre isso durante

dois anos. Poderiam ter acontecido coisas muito piores. Eles tinham armado um

esquema no IEF, junto a alguém mais ligado ao governo, para fazer o monitoramento

das cargas de carvão. Estava na cara que havia corrupção. Felizmente, depois de

tanto falar aqui... E não foi só eu quem falou. Eles me consideram oposição, mas

ressalto que tenho uma posição muito clara, como foi a do Deputado Jayro Lessa e a

de outros companheiros ligados à base do governo, que recuaram. Se não

levantássemos essa questão e fizéssemos as denúncias mostrando a possibilidade

de desvio até de conduta, eles teriam tocado esse projeto para a frente. Essa ação

teria criado um problema que ninguém sabe de qual tamanho seria. Sr. Presidente,

peço que as minhas palavras de ontem sejam mantidas nos anais desta Casa. Falei

com muita tranquilidade. Posso até ter extrapolado um pouco, mas me responsabilizo

por todos os meus atos e todas as minhas palavras. Peço que nenhuma palavra seja

retirada. Caso a Mesa entenda diferente, que encaminhe o caso à Corregedoria.

Quero responder internamente por qualquer excesso que tenha cometido nesta Casa.

Jamais quis agredir qualquer colega Deputado. Nunca falei de Deputado. Pelo
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contrário, se há alguém corporativista assumido perante a imprensa e qualquer outro

órgão, sou eu. Quero defender o Parlamento, por isso assumo posicionamentos um

pouco mais aguerridos, excedo-me um pouco, mas isso ocorre em defesa do

Parlamento, que não pode continuar dessa forma. Pela lógica do Hélio Garcia, base

de governo não discute voto. Eu posso discuti-lo, porque não sou da base do governo

e tenho direito de fazer isso. Portanto, peço a V. Exa. que não censure as minhas

palavras de ontem. Se tiver me excedido, que eu responda interna e judicialmente

pelos excessos.

O Sr. Presidente - 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 a votação da matéria

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

Palavras do Sr. Presidente

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

de Lei nº 4.699/2010, apreciado na extraordinária realizada ontem, à noite.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, o assunto que me traz a esta

tribuna é pertinente a todos nós desta Casa, especialmente aos Deputados que hoje

ocupam cargos na Mesa. É nosso dever nos preocuparmos com questões internas

desta Casa. Ontem, pessoalmente tive a oportunidade de observar a forma como a

Prosegur está abastecendo o caixa eletrônico do Edifício Tiradentes, que é utilizado

pelos servidores e Deputados desta Casa para seus serviços bancários.

Aproveitamos a presença do Deputado João Leite, Presidente da Comissão de

Segurança Pública, para tomarmos medidas urgentes em relação a esse assunto. Já

houve um assalto na agência do Banco do Brasil dentro da nossa Casa. Mais uma

vez, o Banco do Brasil resiste em tomar algumas providências para garantir a nossa

segurança interna. Os vigilantes da Prosegur, na hora de abastecer o caixa eletrônico

do Edifício Tiradentes, colocam o dinheiro no chão e não têm nenhuma condição de

oferecer segurança adequada às pessoas naquele ambiente. Solicitamos à nossa
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assessoria de imprensa que fotografasse esse fato, e as fotos estão em nosso

gabinete. Fizemos questão de acompanhar todo o trabalho, identificamos os

vigilantes e a empresa e solicitamos -, a presença do diretor, o Sr. Ivamar, para uma

nova reunião. Mas é dever de todos os Deputados desta Casa, preocupados com a

segurança desta Casa, chamar a atenção para esse assunto. O Banco do Brasil vem

impondo condições à Assembleia. A Assembleia precisa tomar providências

imediatas antes que aconteça aqui uma carnificina. Da forma como os vigilantes

estão abastecendo o caixa eletrônico do Edifício Tiradentes e do Palácio da

Inconfidência, certamente poderemos sofrer um assalto à mão armada. E se isso

acontecer, haverá problemas de grandes proporções dentro da Assembleia

envolvendo funcionários e pessoas que visitam os nossos gabinetes. É necessário

que os Deputados tenham essa consciência e ajudem a cobrar do Presidente desta

Casa providências imediatas para a nossa segurança. Não podemos permitir que

essa situação permaneça. Quanto ao assalto ocorrido na agência do Banco do Brasil

dentro do nosso prédio, uma Policial Legislativa sofreu agressão, caiu das escadas e

teve de tomar vários pontos. Esses fatos não são noticiados, e as providências estão

sendo muito lentas. Uma estudante de administração de empresas de 24 anos,

tesoureira de uma agência bancária, passou informações para uma quadrilha que

assaltou uma empresa que conduzia cerca de R$850.000,00. Nesta Casa entra gente

de todo o Estado, pois é a Casa do povo; pessoas observam todos os atos praticados

aqui dentro e, certamente, podem contribuir para que haja um assalto devidamente

planejado. Então é necessário trazermos esse assunto porque, infelizmente, as

coisas aqui andam muito lentas. É muita lentidão para as providências que devem ser

tomadas de forma imediata. Compartilho isso com os demais colegas Deputados

porque é nosso dever zelar pela segurança dos servidores efetivos, dos servidores de

cada gabinete e, obviamente, das pessoas que procuram a Assembleia. O assunto é

extremamente delicado, urgente, e o Banco do Brasil não pode continuar impondo a

sua vontade ao Poder Legislativo mineiro. É necessário cuidarmos desse problema

com zelo, e que a Presidência desta Casa tome as medidas enérgicas e imediatas

que a situação requer. Muito obrigado, Presidente.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Sargento Rodrigues, concordo com V.
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Exa., pois fatos como esse merecem providência imediata. De público, afirmo

acreditar que o Superintendente do Banco não tem essa informação, que é

gravíssima. Esta Casa precisa informar imediatamente à Superintendência em Minas

Gerais, a fim de que sejam tomadas providências urgentes. Obrigada.

O Sr. Presidente - A Presidência tomará as devidas providências com a necessária

urgência.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.698/2010, da

Mesa da Assembleia, que dispõe sobre o estágio probatório no âmbito da Assembleia

Legislativa e dá outras providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Mesa da Assembleia.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.238/2009, do Deputado Zezé Perrella,

que cria no âmbito do Estado de Minas Gerais o Banco de Ossos para fins de

transplante e dá outras providências. A Comissão de Saúde 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 3.238/2009 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.277/2009, da Comissão de

Participação Popular, que altera o art. 3° da Lei n ° 11.824, de 6/6/95, que dispõe

sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas

capas e nas contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas. A

Comissão de Educação 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.

Declaração de Voto

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, declaro meu apoio integral ao projeto,

que é de iniciativa popular. Nossa Casa tem a Comissão de Participação Popular, que

é uma grande inovação do ponto de vista do processo legislativo. Por meio da

Comissão, as entidades da sociedade civil organizada podem vir até a Casa e propor
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iniciativas de lei. Esse projeto estava originalmente na revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - do ano passado. Entretanto, como não era uma

matéria pertinente ao PPAG, foi transformado em projeto de lei autônomo. Agora,

acaba de ser aprovado em 2º turno, demonstrando que a participação popular, que o

povo organizado, pode ajudar a aprimorar e a fazer leis nesta Casa. Como podemos

observar, a ideia é utilizar os materiais distribuídos gratuitamente na rede pública

escolar de Minas Gerais, para, na contracapa dos cadernos, colocar mensagens

educativas, pedagógicas, destinadas ao público em geral. Estas podem ser

direcionadas a esclarecimentos, por exemplo, sobre o uso indevido de drogas, sobre

a boa prática esportiva ou ainda direcionadas à alimentação e à higiene adequadas.

Esse é o conteúdo do projeto. Parabéns à Comissão de Participação Popular! Digo às

pessoas que se organizam que essa é a melhor forma de aprimorar a democracia.

Por falar na importância da participação popular, ontem, a Bancada do PT-PCdoB

teve a oportunidade de receber, nesta Casa, a visita de diversos sindicatos de

servidores públicos do Estado de Minas Gerais, entre eles o Sind-UTE, o Sindifisco,

os Sindicatos dos Policiais Civis e dos Servidores do Ipsemg, além de associações de

servidores públicos aposentados. Sr. Presidente, nessa reunião realizada com

diversos sindicalistas, por unanimidade, foi pedido que o Governador do Estado

retirasse de tramitação o pedido de lei delegada apresentado a esta Casa. Os

servidores públicos e os sindicalistas sabem que a lei delegada viola o princípio do

parlamento livre e em funcionamento. No momento que o Governador dá

prosseguimento ao que já foi feito, não faz sentido pedir uma lei delegada para a

suspensão, por 30 dias, dos trabalhos de fiscalização do Poder Legislativo,

concedendo-se a ele uma procuração para criar lei. A lei delegada é nada mais, nada

menos que a velha figura do decreto-lei da ditadura militar, em que o Chefe do Poder

Executivo tem o poder de fazer lei sem nenhuma fiscalização. Sr. Presidente, a lei

delegada é pior até que a medida provisória, que trata de um tema específico e,

depois, o Parlamento vota, dizendo se a aceita ou não. Por outro lado, em relação à

lei delegada, dá-se o direito ao Poder Executivo de fazer as leis que quiser, sobre a

matéria que desejar, do jeito que achar conveniente, e ninguém pode anulá-la. Trata-

se de um poder absoluto maior que o do déspota na Idade Média. Sr. Presidente, os
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sindicalistas fazem esse pedido, mostram a gravidade da lei delegada e alertam para

o seguinte: não se pode dizer que a lei delegada servirá para fazer-se um mero

arranjo e uma mera reforma administrativa, pois eles foram as principais vítimas das

últimas 130 leis delegadas impostas pelo ex-Governador Aécio Neves e pelo ex-Vice-

Governador Anastasia, que retiraram direitos do servidor público, modificaram a

carreira e retiraram benefícios e direitos constitucionais. Essas leis delegadas, além

de violarem o princípios do Estado democrático, violam também benefícios e direitos

dos servidores públicos. A nossa Bancada está solidária com os servidores públicos e

os sindicalistas. Fazemos um apelo ao Governador do Estado para que, se tiver

consciência democrática, retire o pedido de autorização para lei delegada

apresentado a esta Casa.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.642/2009, do

Deputado Jayro Lessa, que reconhece o relevante interesse coletivo, a importância

social das obras e a utilidade pública dos Conselhos Comunitários de Segurança

Pública - Conseps - localizados no Estado. A Comissão de Segurança Pública opina

pela aprovação do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, aproveitando o tema segurança pública,

já que votaremos agora o projeto de lei do Deputado Jayro Lessa, que reconhece o

relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade pública dos

Conseps, gostaria de apresentar uma denúncia muito grave. Pará de Minas recebeu

no final do governo Itamar Franco e no início deste governo, em 2003, uma

penitenciária. Enfrentamos vários problemas para implementá-la e construí-la. Ela

está funcionando muito bem, de acordo com o que o governo planejou. Houve o

planejamento da recuperação e da reinserção dos presos na comunidade. Faço um

alerta, Deputado Hely Tarqüínio: haverá uma rebelião nessa penitenciária em pouco

tempo, que precisa ser estancada agora, pois os presos estão sem água. Eles têm

ficado por dois ou três dias sem água, pois ela, às vezes, corre somente durante uma

hora por dia. O planejamento de distribuição de água da penitenciária foi feito para

400 presos. Hoje há 670, praticamente o dobro do previsto. E, o que é mais grave: a

Penitenciária Pio Canedo, em Pará de Minas, foi construída para 200 presos. Uma
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modificação foi feita, aumentando um metro de construção para 400 presos, o que

atende bem à situação, dentro das normas que conhecemos e das dificuldades do

governo para abrigar os presos, mas lá estão 270 presos. Nas celas destinadas para

um preso, hoje estão quatro. Há presos “dormindo na praia”, como dizem na gíria

deles. “Dormir na praia” significa dormir no banheiro, perto da privada, perto do

chuveiro. E o mais grave é que não tem água. Isso tem que ser resolvido. Dizem que

é a Copasa, mas a Copasa diz que é um problema interno da penitenciária. Alguém

tem que tomar as providências. Estive com o Juiz de Direito da Vara de Execuções

Criminais de Pará de Minas, que me garantiu que não aceita mais nenhuma

transferência de presos para a penitenciária de Pará de Minas até que a situação

volte à normalidade.

Hoje vivemos um fato esquisito no sistema de segurança pública. O governo criou

metas de prisão. Vejam que loucura: as Polícias Civil e Militar têm metas de quantas

pessoas serão presas e levadas para a penitenciária, independentemente do tipo de

crime cometido. Assim, não há penitenciária que chegue. Às vezes, por motivos não

justificados, a pessoa é presa e vai para o regime provisório, que está superlotado.

Com isso, a cadeia está cheia. Os presos e seus familiares dizem que o problema é

sério. O preso, confinado e sem água para dar descarga no vaso sanitário nem para

tomar banho, começa a se desesperar. Estou pedindo que a Comissão de Direitos

Humanos da Assembleia visite a penitenciária de Pará de Minas, onde, além de tudo

isso, estão faltando agentes.

Os presos reclamam da alimentação. Essa é uma reclamação constante. A

alimentação é feita no próprio presídio. Já almocei lá várias vezes e sei que a comida

é de altíssima qualidade, pois é feita com acompanhamento de nutricionistas, mas os

presos estão reclamando. Esse tipo de reclamação é muito comum nos presídios e

nas cadeias públicas. Quando visitamos penitenciárias por meio de Comissões desta

Casa, a primeira coisa que os presos nos mostram é a marmita; sempre reclamam

dela. Não sabemos se a reclamação é justificada ou se existe apenas para criar um

fato interno. O fato mais grave da Penitenciária Pio Canedo é excesso de população

carcerária. O governo não queria que isso acontecesse, mas está acontecendo.

Estive com o Juiz, de quem cobrei um posicionamento a esse respeito, e ele me
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disse, com muita clareza, que não aceitará nenhuma transferência de presos de

outras comunidades para Pará de Minas, enquanto não retomar pelo menos o

número de 470 ou 480 presos, o que corresponde a mais de 20% da capacidade,

mas ainda é suportável. Mas, uma penitenciária com 670 presos e sem água se torna

um barril de pólvora. Temos que verificar o que podemos fazer para evitar um mal

pior. Sabemos que as rebeliões começam, mas não sabemos como terminam.

Ontem, no Piauí, 18 presos foram assassinados numa rebelião que durou quase 30

horas. Esse é o custo. Em Pará de Minas, talvez a situação não chegue a tanto, mas,

com certeza, haverá uma quebradeira no sistema. Faço essa denúncia para alertar as

autoridades sobre o sistema carcerário. Precisamos fazer alguma coisa. Sei que a

polícia tem agido muitas vezes em função do cumprimento das metas de prisão, o

que é um erro de planejamento. Hoje há dados estatísticos envolvendo a

administração pública, mas isso não resolve nada. Prendem a pessoa porque deixou

de pagar pensão. A Lei Maria da Penha precisa ser revista. A Polícia prende o

cidadão por qualquer denúncia porque necessita dizer quantas pessoas prendeu

durante a semana e durante o mês. E jogam o cidadão na penitenciária, o que

geralmente ocorre com pessoas simples, que não sabem como resolver o problema.

Acabaram com o atendimento dentro da penitenciária. A família do preso muitas

vezes não tem condições de procurar um advogado para solucionar a questão. E a

penitenciária vai ficando cada vez mais lotada. A Defesa Social alertou para o mais

grave, que é a questão de pegar o preso que infringiu a Maria da Penha, e aquele

que deve pensão alimentícia, e jogá-los junto às feras da penitenciária. Tem gente

que está saindo da penitenciária totalmente desorientado, totalmente doido, porque

não esperava passar por aqueles dias de terror que ali viveu. Pelo menos alguns

Diretores estão atentos para separar os presos que infringiram a Lei Maria da Penha,

assim como aqueles que devem pensão alimentícia, para que não fiquem junto dos

mais perigosos. Precisamos fazer essas discussões para ajudar o sistema. Quando

briguei para construir uma penitenciária em Pará de Minas, paguei caro, enfrentando

a Igreja Católica, os Diretores de escola e o próprio sistema político local. Mas sabia

que alguém tinha de tomar essa decisão, e nós o fizemos. Mas necessitamos de ter a

responsabilidade de fazer um acompanhamento. Não queremos que a penitenciária
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mantenha apenas 400 presos pois sabemos que há espaço para mais uns 20%, sem

criar dificuldades. Mas 60% a mais, isso é bem diferente. Se a Vara de Execuções de

Pará de Minas, juntamente com o Sistema de Defesa Social, não estancar a

transferência de presos, daqui a pouco chegaremos à situação do Ceresp de Betim

ou do de São Cristóvão, com 1.200, 1.300 presos onde cabem 400. Esta é a

preocupação que levanto nesta Casa. Apresentei um requerimento, solicitando

informações, mas acho que podemos antecipar seu resultado porque o Juiz de

Direito, Dr. Carlos Donizete, deixou claro que não permitirá, em hipótese alguma, a

transferência de presos para a nossa penitenciária. A Polícia Militar local tem feito um

trabalho fantástico, e quanto mais trabalha, mais presos chegam. E muitos deles

poderiam responder o processo em liberdade para, depois, caso houvesse

condenação, ser encaminhado à penitenciária. Aproveitando a discussão sobre os

Conselhos Comunitários de Segurança Pública, aqui estou dando minha contribuição,

alertando para a catástrofe que pode ocorrer na Penitenciária Pio Canedo, caso não

sejam tomadas providências urgentes no que se refere à superlotação e ao

abastecimento de água daquele presídio.

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

Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, manifesto-me favoravelmente ao projeto do

Deputado Jayro Lessa, referindo-me a alguns números do sistema penitenciário. É

importante dizer à população mineira que quem determina a prisão é a autoridade

judiciária, o Delegado; quem a referenda é o Poder Judiciário, o Juiz. Metade dos

presos, que estão em Minas Gerais, são provisórios e aguardam julgamento, e 19%

deles são estrangeiros. Portanto, vemos a ausência total do governo federal na

questão do cumprimento das penas. Se é um preso estrangeiro, deveria estar numa

prisão federal, o que não existe em Minas Gerais. E temos apenas duas prisões

federais no Brasil. O tráfico de drogas, o contrabando de armas são crimes que

deveriam estar a cargo do Sistema Prisional Federal. E atualmente a guarda desses

presos está sob a responsabilidade do governo do Estado de Minas Gerais. Com todo

o respeito que tenho às pessoas que aguardam o pagamento da pensão alimentícia,

não é possível tirar a culpa dos não pagantes. Sabemos que, quando um homem não
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paga pensão alimentícia, ele está atingindo seus filhos. As crianças, Deputado Doutor

Viana, que você conhece tanto, precisam alimentar-se. É fundamental para elas a

pensão alimentícia. Uma pessoa que não cumpre com suas obrigações perante seus

filhos, precisa ser chamada à responsabilidade pela Justiça, para cumprir seu papel

perante seus filhos e a mulher que cuida deles. Portanto, esse crime é gravíssimo.

Não é possível também aceitarmos a violência contra as mulheres. Vamos aceitar a

violência de uma forma, mas não vamos aceitar de outra? Se bater desse jeito pode,

daquele não. Mas não pode de jeito nenhum. A lei tem de ser duríssima com aqueles

homens que insistem em agredir mulheres. Ontem recebi em meu gabinete uma

família desesperada, porque uma criança de 13 anos tinha sido completamente

violada. Infelizmente, nesse caso, o agressor continua solto. Não é possível sair desta

Casa um sinal de que vamos aceitar a violência contra a mulher, de que vamos

aceitar o não pagamento de pensão alimentícia por parte do responsável. O que

precisa ser feito? Precisamos da presença do governo federal, que tem de assumir

sua responsabilidade nos chamados crimes federais: tráfico de drogas, contrabando

de armas, crimes ligados a relações internacionais, porque a polícia de Minas Gerais

não têm competência para atravessar as nossas divisas e estancar as drogas que

vêm de outros Estados e de outros países. Precisamos tratar dessa questão para

colocar as coisas nos seus devidos lugares. O financiamento do sistema penitenciário

de Minas Gerais tem sido feito exclusivamente com recursos do Tesouro do Estado.

E apesar disso, quase 20% dos presos são estrangeiros, cidadãos de outros países

que estão cumprindo pena em Minas Gerais. Eles custam R$2.300,00 por mês ao

povo, e não temos recursos federais para cobrir esse custo altíssimo que está sendo

pago pelo povo e pelo governo de Minas Gerais. Portanto, Sr. Presidente, é

importante esclarecer essas questões. É importante dizer que uma pessoa só é presa

se o Delegado confirmar sua prisão, se o Juiz confirmar sua prisão. E não é possível

liberarmos da prisão alguém que deve pensão alimentícia, alguém que agrediu uma

mulher, alguém que está envolvido com o tráfico de drogas, alguém que está

envolvido com o contrabando de armas. A maioria dos crimes são praticados com

armas de fogo. Este governo investiu muito na questão penitenciária,

reconhecidamente. Ele transferiu muitas unidades para o sistema penitenciário,
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retirou a Polícia Civil e a Polícia Militar da guarda de presos. A solução é o governo

federal assumir a sua responsabilidade, o que não acontece neste momento.

Especialmente neste Estado, onde 25% da malha rodoviária é federal, mas é visível a

ausência da Polícia Federal nas nossas estradas.

Sr. Presidente, aproveito este momento para trazer esses dados importantes e

fazermos uma análise cuidadosa sobre a situação da segurança, sobre a questão

prisional no Estado de Minas Gerais. É fundamental garantirmos a segurança da

população mineira. Lamentavelmente, muitos que incorreram em crimes gravíssimos,

que se envolveram em ligações criminosas não podem conviver com a sociedade,

devem ser segregados. Aqueles que insistem em não cumprir suas obrigações com

seus filhos, com suas mulheres, que insistem na violência contra a mulher também

devem ficar fora da sociedade até cumprirem seus compromissos.

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, o Projeto de Lei nº 3.642/2010. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, citarei o nome para não ficar subjetivo,

pois o Deputado João Leite está dizendo que estou defendendo quem não paga

pensão alimentícia, quem cometeu crimes contra as mulheres. Não disse isso;

apenas disse que o próprio sistema está preocupado com essas pessoas. Já

advoguei nessa área, sei que pessoas podem ter desavenças internas, mas hoje a

polícia chega e considera qualquer ocorrência como sendo incluída na Lei Maria da

Penha. A própria mulher diz que o marido é bonzinho, apenas quando bebe demais

que a agride. É óbvio que não deve haver agressão, o próprio sistema está dizendo

isso, estou apenas reportando o que estão falando: detectaram que está sendo um

problema no sistema penitenciário esses presos por falta de pagamento de pensão

alimentícia, às vezes, levados do seu local de trabalho. Se trabalhando não estão

dando conta de pagar a pensão, presos é que não vão conseguir. O problema é que

se devem, são presos, devem ser punidos. O que não se pode fazer é pegar um

cidadão que está trabalhando, que apenas não conseguiu pagar a pensão

alimentícia, sem maldade, ser preso junto a outros bandidos. Aquele que age de
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sacanagem mesmo deve sofrer a mão dura da lei, mas também não pode ser jogado

junto a latrocidas, a traficantes perigosos, a pessoas que estão ali pensando o que

fazer e que se aproveitam da inocência dele. Não me refiro à inocência do crime que

cometeu, mas à inocência de não ser bandido. Chega lá e fica apavorado, porque

todos sabemos como funciona uma cadeia. Não adianta querer tapar o sol com a

peneira. Sabemos como é chegar um preso mais simples, mais pobre em uma

cadeia, uma cela com 20, 30 presos, às vezes porque deixou de pagar pensão. Um

cidadão havia pago a pensão, mas o processo não havia sido anexado no cartório,

não o mandaram para se baixar o mandado de prisão, então o buscaram no serviço

dele semana passada. Ainda bem que a Diretora do fórum conhecia o caso. Esse

cidadão ficou preso até resolver o problema. Depois que é presa, a pessoa pode

estar até certa, mas há muita burocracia para conseguir ser solta. Quis dizer que

precisamos rever alguns conceitos, e a própria Defesa Social está vivendo isso. Há

uma preocupação quanto a isso tanto dos Juízes da execução, como dos Juízes

criminais e do próprio sistema, pois os Diretores de algumas penitenciárias estão

preocupados com a mistura dos presos. Todos sabem que nossas penitenciárias são

faculdades do crime. Não adianta fingir que não está acontecendo nada. Estou

apenas alertando. Não falarei mais sobre isso. Haverá uma rebelião em Pará de

Minas, com consequências inconcebíveis, mas podemos estancá-la, como já

estanquei uma quando comprei 500 válvulas de água, porque o sistema não tinha

dinheiro e, para comprá-las, tinha de passar por toda aquela burocracia que

inventam. Já disse Ovídio de Abreu, em 1946: não basta despachar o papel; é

preciso resolver o negócio. Cada um olha se pode comprar o que falta e manda para

outro ver se pode, e com isso haverá um problema seríssimo lá. Naquele caso,

comprei as válvulas e fiz uma doação para o sistema. Quero ajudar, não quero criar

problemas. Alertei o Juiz, pois é preciso estancar esse problema até para ajudar o

governo. Temos de reconhecer que a Polícia está agindo. Há várias pessoas que não

deveriam estar presas, tanto que, após esse mutirão, vocês viram a quantidade de

presos liberados. Não se consegue acompanhar a execução da pena. Não sou contra

a Lei Maria da Penha, mas acredito que existam alguns excessos na lei. Outro dia,

um Ministro disse algo muito interessante: Em muitos casos, hediondo não é o crime,
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hedionda é a lei. Isso precisa ser revisto, se por qualquer confusão domiciliar o

cidadão tem de ser preso, tem de ficar jogado às traças. É o que discuto. Acho que

quem bate em mulher tem de pagar caro. Não consigo entender como o homem

chega em casa para bater e agredir a mulher. Depois, terei uma conversa sigilosa

com o João Leite e contarei uma história sobre homem que bate em mulher.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.135/2010, do

Governador do Estado, que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig - a alienar 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 4.135/2010 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Declarações de Voto

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, quero me referir ao Projeto de Lei

nº 3.642. Os Conseps são extremamente importantes para a participação da

sociedade civil na segurança pública. Deputado João Leite, enquanto Presidente da

nossa Comissão, V. Exa. participou de uma comissão especial que percorreu todo o

Estado. Passos importantes já foram dados, mas de fato a situação penitenciária de

Minas Gerais é muito grave. Ontem, participei de uma reunião do primeiro grupo de

defesa social do PPAG, da qual participaram o Dr. Genílson e o Dr. Guilherme. Mais

de 10% dos presos já estão trabalhando, mas ainda é muito pouco, se considerarmos

o que desejamos. Naquela oportunidade, ponderou-se que precisamos ampliar a

profissionalização e a possibilidade do trabalho para os presos, até atingirmos 100%.

A proposta da nossa Comissão é extremamente importante. Discordo do Deputado

Antônio Júlio quando se refere à Lei Maria da Penha. É como se ela prestasse um

desserviço. Pelo contrário, a Lei Maria da Penha protege as mulheres, que

historicamente sempre foram agredidas e excluídas, o que não podemos permitir.

Logicamente, é preciso haver um tratamento adequado no sistema prisional. Não se

pode colocar traficantes e presos de alta periculosidade com outros, porque resulta

em um problema sério. Com todo o respeito a V. Exa. e a seu excelente trabalho
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como Presidente, Deputado João Leite, o governo federal também tem dado sua

contribuição, principalmente por meio do Pronaf, que conta com 10 núcleos em Minas

Gerais. Deputado Carlin Moura, em Contagem há um projeto muito interessante, o

Mulheres da Paz, financiado pelo governo federal, para que as mulheres possam

acompanhar filhos criminosos dependentes químicos. Esse projeto é extremamente

importante para que as mães possam dar sua contribuição para que os jovens se

livrem da dependência química e saiam do caminho do crime. Gostaria de falar sobre

a importância de nossa Comissão ter percorrido todo o Estado de Minas Gerais.

Recentemente tomou posse a Sandra, coordenadora, mulher aguerrida, que

participou de todas as audiências. Temos a esperança de que a partir do diagnóstico

do Estado possamos estreitar os laços entre o governo federal, o governo estadual e

os Municípios, para avançarmos na questão da segurança pública. Dilma, nossa

Presidente eleita, tem assumido publicamente o compromisso de investir na

segurança pública. Tem de haver mais investimento e ampliação do quadro da Polícia

Federal para o combate ao tráfico e às drogas. Sabemos que ações têm sido feitas.

Por isso, temos de valorizá-las, incentivar e cobrar das três esferas de Poder,

principalmente da federal e da estadual, que façam mais investimentos e que a

sociedade civil possa acompanhar de perto, como é o caso desta Comissão, e criar

condições de combater a violência proveniente das drogas e do tráfico, que vemos

com muita tristeza. Desse modo, poderemos construir uma sociedade em que haja,

verdadeiramente, uma cultura de paz. Muito obrigada.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, acabamos de aprovar uma autorização

para que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig -, proceda à

venda de imóveis. Na verdade, essa autorização tem por objetivo fortalecer a

Fapemig para que possa angariar recursos e continuar avançando no

desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais. Temos a plena

compreensão de que ela tem feito um trabalho muito importante, dando amparo aos

nossos pesquisadores e garantia para que pesquisas científicas e tecnológicas em

Minas Gerais possam avançar. Sabemos da importância dessa Fundação e que

precisamos reforçá-la ainda mais, especialmente os nossos pesquisadores, para que

tenham condições de trabalho e de levar adiante os seus projetos de fomento
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tecnológico no Estado de Minas Gerais. Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero

trazer uma boa notícia ao povo de Minas Gerais e aos nossos estudantes: este ano

uma importante instituição pública de Minas Gerais, o Centro Tecnológico de Minas

Gerais - Cetec -, fundação pública que existe há 38 anos no Estado e que também

promove o desenvolvimento científico e tecnológico, entrou no projeto ousado que vai

constituir um polo de formação superior na área aeronáutica. O Cetec pleiteou a

criação dos cursos superiores, e a boa notícia é que isso foi aprovado e já é

realidade. Então, com investimentos de recursos do governo do Estado e do

Ministério da Educação, haverá três cursos superiores nas áreas de produção

mecânica, química e de segurança voltados para o polo aeronáutico. Serão ofertadas

150 vagas nesse primeiro momento. O primeiro processo seletivo será realizado no

final do ano, e as inscrições começam hoje, dia 10 de novembro, e vão até o dia 10

de dezembro. Os alunos que desejarem fazer curso superior nessas áreas no Cetec

poderão fazer suas inscrições pela internet no “site” da instituição. O mais

interessante é que, no processo seletivo, será utilizada a avaliação do Enem. O Cetec

aderiu a essa nova forma de seleção, ficando livre daquele sistema antigo do

vestibular tradicional. Queremos fazer esse registro e parabenizar toda a direção do

Cetec e aqueles que tiveram a ideia desse projeto. Nós, que fazemos parte da

Comissão de Educação desta Casa, receberemos, às 10h30min, representantes do

Cetec, que apresentarão detalhadamente esse projeto audacioso e moderno.

Ficamos felizes, porque os jovens de Minas Gerais terão mais oportunidade de se

aprimorarem, fazerem cursos superiores em uma escola pública, gratuita, de

qualidade. Fazemos esse registro e parabenizamos a direção do Cetec. Os jovens

que desejarem poderão participar, por meio da internet, do primeiro processo seletivo,

cujas inscrições poderão ser feitas a partir de hoje até o dia 10 de dezembro. Muito

obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária também de hoje, às 14 horas, com a

ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.610/2010

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Administração Pública requer, por meio da proposição em epígrafe,

seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa Social solicitando informações

sobre a exoneração de Agentes Socioeducativos e Penitenciários contratados, em

desrespeito ao que preceitua a Lei nº 18.185, de 4/6/2009, no que tange ao prazo de

aviso previsto no art. 13, II, e ao pagamento de verbas rescisórias; a discriminação na

realização de exames psicotécnicos nos cursos de requalificação dos Agentes; o

descumprimento dos repasses previdenciários; o não de fornecimento das carteiras

funcionais aos Agentes Penitenciários e Socioeducativos contratados e o desrespeito

aos direitos dos servidores previstos no art. 39 da Constituição da República,

especificamente a inobservância do adicional noturno e da jornada de trabalho.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/9/2010, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A matéria em epígrafe foi apresentada pela Comissão de Administração Pública em

10/8/2010, em atenção a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, com anexo

em que consta ofício remetido pelo mesmo parlamentar, em 27/5/2010, ao Secretário

de Defesa Social. Conforme explicado na justificação do aludido requerimento, a

opção do autor por recorrer à prerrogativa do art. 54, § 2º, da Constituição do Estado,

deveu-se ao fato de o ofício por ele encaminhado à citada autoridade não ter sido

respondido, passados dois meses e meio de seu recebimento.

A proposição em exame trata de tema relevante, tanto pela quantidade de

servidores que abrange quanto pela política setorial que envolve. Além disso, tem

como pano de fundo os princípios democrático e republicano e sua projeção no

desenho institucional da separação dos Poderes. Com efeito, a organização

constitucional do Estado brasileiro obriga a que os atos do Poder Executivo sejam

públicos e suficientemente justificados, submetendo-se à “accountability”.
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Tradicionalmente, o principal meio de controle e responsabilização do Executivo é a

ação parlamentar, e, por isso mesmo, a Constituição do Estado estabelece que “a

Mesa da Assembleia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de

informação, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação

de informação falsa importam crime de responsabilidade” (art. 54, § 2º).

Note-se que a análise ora empreendida é pautada por dois parâmetros

complementares entre si, quais sejam uma possibilidade contida no texto

constitucional e uma circunstância material que justifique o uso do instrumento. O

preceito constitucional que respalda o pedido em exame é o citado art. 54, § 2º. A

situação de fato, por seu turno, é igualmente sólida, a sustentar a adequação do

requerimento.

Os problemas que envolvem o quadro de servidores que atua no sistema prisional

vêm de longa data e têm merecido sempre um atento acompanhamento desta Casa.

Observe-se, por exemplo, que, no Relatório Final da Comissão Especial da Execução

das Penas no Estado, que funcionou em 2009, consta que apenas 21% dos Agentes

Penitenciários eram detentores de cargo efetivo, havendo “necessidade de mais

investimento em processos de seleção, formação, carreiras e remuneração dos

agentes que atuam no serviço penitenciário”. Em que pesem os avanços registrados

nos últimos 15 anos, constatados pela mesma Comissão, é certo que persistem

problemas na área de gestão de pessoas.

A justificação contida no requerimento corrobora essa percepção e aduz

importantes elementos relativos a riscos inerentes aos processos de seleção e gestão

de pessoal, ainda presentes no sistema prisional. De fato, o relato do Deputado

Sargento Rodrigues é fundamentado em seu efetivo trabalho parlamentar e em

situações que podem ocorrer no serviço público, no atual contexto. Conquanto não se

possa afirmar nenhuma irregularidade por parte do Poder Executivo, é certo que os

indícios apontados pelo parlamentar e admitidos pela Comissão de Administração

Pública são suficientes para que esta Casa utilize suas prerrogativas e requeira

informações ao Secretário de Defesa Social.

Trata-se de informações sobre exoneração de Agentes Socioeducativos e

Penitenciários contratados e pagamento das respectivas verbas rescisórias,
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processos de seleção de candidatos a contratação, formação técnica dos Agentes e

observância dos direitos do servidor, que são aspectos importantes da ação

governamental e devem merecer a atenção desta Casa, porque tanto se referem à

ideia de governo sob a lei quanto à concretização de objetivos e metas assumidos

pelo Estado e socialmente relevantes. Havendo dúvida fundada sobre o cumprimento

destes, ao Legislativo cabe obter tais informações para elucidar fatos e, sendo o

caso, propor medidas de controle.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.610/2010.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de novembro de 2010.

Doutor Viana, Presidente - José Henrique, relator - Weliton Prado - Dinis Pinheiro -

Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a "d", do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Ministério Público Federal em Minas Gerais por sua inclusão no polo

ativo de ação civil pública que objetiva transferir o tráfego de cargas pesadas da BR-

381 para a Estrada de Ferro Vitória-Minas (Requerimento nº 6.561/2010, do

Deputado Carlin Moura);

de congratulações com o Sr. Emanuel Soares Carneiro por sua eleição e posse no

cargo de Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão -

Abert (Requerimento nº 6.695/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr.);

de congratulações com o Serviço Assistencial Salão do Encontro pelos 40 anos de

sua fundação e por sua determinação na luta pela igualdade e promoção social

(Requerimento nº 6.697/2010, do Deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com o Centro Comunitário de Desenvolvimento Humano,

Profissional e Social pelos seis anos de sua fundação (Requerimento nº 6.709/2010,

do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz pelos 12

anos de sua fundação (Requerimento nº 6.710/2010, do Deputado Wander Borges);
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de congratulações com a Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará pelos 229

anos de sua fundação (Requerimento nº 6.712/2010, do Deputado Wander Borges);

de aplauso à Editora Sempre, grupo responsável pela publicação dos jornais "O

Tempo", "Super Notícia" e "Pampulha", pela inauguração de seu parque gráfico

(Requerimento nº 6.714/2010, do Deputado Carlin Moura);

de congratulações com D. Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo de Aparecida,

por ter sido nomeado Cardeal pelo Papa Bento XVI (Requerimento nº 6.715/2010, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Ananias Santos (Tucano), Vereador da Câmara

Municipal de Oliveira (Requerimento nº 6.718/2010, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Edgard

Mello pelos 22 anos de sua constituição (Requerimento nº 6.730/2010, do Deputado

Wander Borges);

de aplauso à Sra. Cyntia Dias e ao Sr. Fernando Bustamante, da Cyntilante

Produções, extensiva à TW Cultural, pela produção do espetáculo "O Menino Poeta",

inspirado na obra de Henriqueta Lisboa, e por terem convidado para vê-lo alunos da

Escola Municipal Geni Guimarães Oliveira, de Mateus Leme, que realizaram trabalho

sobre essa autora, sob a coordenação da Profa. Maria José Mendes Alckmim

(Requerimento nº 6.737/2010, da Comissão de Educação);

de aplauso aos policiais civis que participaram da Operação Fox, por efetivarem

ação policial que culminou na identificação e prisão de uma quadrilha interestadual de

tráfico de drogas (Requerimento nº 6.759/2010, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/11/2010

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

Tenente Lúcio e Wander Borges (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. 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. Robson Lucas da Silva (2), na função de

Secretário Adjunto de Defesa Social em exercício; e no cargo de Chefe de Gabinete

da Secretaria de Defesa Social (30/10/2010); e Carlos Alberto Pavan Alvim,

Subsecretário da Casa Civil (5/11/2010). O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 4.459/2010, no 1º turno, do qual designou o Deputado Rômulo

Veneroso como relator. 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 3.605/2009, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 6.719/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (3) em que solicita sejam realizadas

reuniões de audiência pública para apurar denúncia de desvio de função,

irregularidades na folha de ponto, trabalho de detentos sem autorização judicial e

regalias de Agentes Penitenciários e detentos no presídio de Passos; para obter
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esclarecimentos sobre supostas condutas delituosas cometidas no presídio de Poços

de Caldas durante a gestão do Sr. Samuel Rodrigues Sousa, bem como para obter

informações da Secretaria de Defesa Social sobre as medidas adotadas em relação a

tais fatos; para apurar denúncias de irregularidades ocorridas na 4ª Cia. do Batalhão

de Polícia de Eventos (Canil), em Belo Horizonte, quais sejam coação ilegal, ameaça

de ilegítima imposição de penas administrativas, desvio de função, trabalho

degradante e humilhante. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 novembro de 2010.

João Leite, Presidente - André Quintão - Fábio Avelar.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Durval Ângelo, Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Fahim

Sawan, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, em

30/10/2010: ofícios das Sras. Marizete Almeida, Chefe de Gabinete do Ministro da

Saúde (substituta); Célia Beatriz Gomes dos Santos, Promotora de Justiça; e do Sr.

Alexandre Silveira, Deputado Federal. Registra-se a presença dos Deputados Antônio

Genaro e Alencar da Silveira Jr. 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 Alencar da Silveira Jr. em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública, com convidados que menciona, para debater e averiguar denúncias sobre

possíveis agressões praticadas por policiais, em Belo Horizonte; Durval Ângelo (3)
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em que solicita seja encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária pedido

de providências para avaliar as condições de funcionamento dos equipamentos do

bloco cirúrgico do Hospital São Bento, em Belo Horizonte, tendo em vista denúncia

apresentada a esta Comissão pelo Sr. Sérgio Antônio Faustino; ao Conselho

Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais e à Promotoria de Saúde pedido de

providências para apurar denúncia apresentada a esta Comissão por Sérgio Antônio

Faustino contra a equipe responsável por um procedimento cirúrgico realizado no

Hospital São Bento e chefiada pelos Srs. Fabrício Cabral Aranda e Frederico de

Souza Ferreira, médicos cirurgiões. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença 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 novembro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas dispondo

sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica concedida ao Governador do Estado delegação de atribuição para

estruturar a administração direta e indireta do Poder Executivo, sem abertura de

créditos especiais e com poderes limitados a:

I – criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive

autônomos, ou unidades da administração direta, bem como modificar a estrutura

orgânica das entidades da administração indireta, definindo suas atribuições,

objetivos e denominações;

II – criar, transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções de

confiança dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como gratificações e

parcelas remuneratórias inerentes, e alterar-lhes as denominações, atribuições,

requisitos para ocupação, forma de recrutamento, sistemática de remuneração,
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jornada de trabalho e distribuição;

III – alterar as vinculações das entidades da administração indireta.

Art. 2º – A delegação de atribuição constante nesta resolução estende-se até a data

de 31 de janeiro de 2011.

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2010.

Comissão de Constituição e Justiça

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.101/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de Senador Amaral à BR-

381.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 19/3/2009, a matéria foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Vem agora a esta Comissão para o exame preliminar dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.

Em 11/8/2009, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em diligência ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, a

fim de se obterem informações sobre o referido trecho.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.101/2009 tem por finalidade dar a denominação de Prefeito

José Nilton de Almeida à rodovia que liga o Município de Senador Amaral à BR-381.

Na Constituição da República, as matérias que só podem ser reguladas pela União

estão enumeradas no art. 22, e as que cabem ao Município estão previstas no art. 30.

Com relação ao Estado membro, o § 1° do art. 25 fac ulta-lhe tratar das matérias que
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não se enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

matéria, estabelecendo que a escolha da denominação deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e por

relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico,

efeméride, acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e

culturais do Estado.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à

Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal

de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em

exame por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta ao pedido de

diligência, manifestou-se, por meio de nota técnica datada de 20/5/2010,

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o trecho não

possui denominação oficial.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação a seu art. 1º, com a

finalidade de identificar o trecho a ser denominado de acordo com a técnica

legislativa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3.101/2009 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica denominado Rodovia Prefeito José Nilton de Almeida o trecho da

Rodovia MG-295 que liga o Município de Senador Amaral à BR-381.”.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Ademir
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Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.926/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Casa da Criança José Nogueira de Sá, com

sede no Município de Ouro Fino.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 3.926/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa da Criança José Nogueira de Sá, com sede no Município de Ouro Fino.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27 (ver alteração de

25/5/2009) determina que seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores e

benfeitores não serão remunerados; e o art. 31 dispõe que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com

personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.926/2009.
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Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.990/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo aos Condenados –

Apac – de Espera Feliz, com sede no Município de Espera Feliz.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora 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 3.990/2009 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Amparo aos Condenados – Apac – de Espera Feliz, com

sede no Município de Espera Feliz.

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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 67 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição

congênere ou assistencial, com personalidade jurídica, sede e atividades no Estado

de Minas Gerais; e o art. 69 veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos, no final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade
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de adequar a denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu

estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.990/2009 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 Proteção e

Assistência aos Condenados – Apac – de Espera Feliz, com sede no Município de

Espera Feliz.”.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.420/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e

Produtores Caseiros de Congonhas e Região – Uniarte –, com sede no Município de

Congonhas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora 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 4.420/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Congonhas e

Região – Uniarte –, 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.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alteração de 5/9/2010)

determina, no art. 37, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão

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

bonificação ou vantagem; e, no art. 41, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica, registrada no Conselho 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 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 4.420/2010 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – “Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos, Artistas e

Produtores Caseiros de Congonhas e Região – Uniarte –, com sede no Município de

Congonhas.”.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.760/2010

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 o Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus, com

sede no Município de Sabará.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/7/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.760/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus, com sede no Município de Sabará.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (ver alteração estatutária de

8/9/2010), o art. 4º determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros,

associados ou instituidores não serão remuneradas; e o § 5º do art. 37 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, com personalidade jurídica, registrada nos Conselhos Nacional e

Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.760/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir Lucas - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.817/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Desenvolvimento Social –

Ascads –, com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/8/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.817/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Desenvolvimento Social – Ascads –, com sede no

Município de Santa Luzia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição, alterado e registrado em

21/10/2010, determina, em seu art. 24, que as atividades dos Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art. 28, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

congênere, com personalidade jurídica e sede no Município de Santa Luzia.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.817/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.821/2010

Comissão de Segurança Pública
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Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epígrafe institui o Dia do

Agente Penitenciário.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, XV, combinado com o

art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.821/2010 tem como finalidade instituir o Dia do Agente

Penitenciário, a ser comemorado no dia 14 de novembro.

Em sua justificação, o autor da matéria informou que a proposição pretende

expressar o respeito e o reconhecimento da sociedade às atividades exercidas por

esses servidores, que trabalham com dedicação e eficiência, zelando pelos

penitenciários e pela comunidade.

De fato, o Agente Penitenciário, ou Agente de Segurança Penitenciário, trabalha no

interior de penitenciárias, presídios e centros de detenção, desempenhando funções

como evitar fugas, revistar presos e visitantes, receber documentos referentes às

penas, conduzir presos a audiências e atendimentos médicos e zelar pelo patrimônio

do Estado.

A Lei nº 14.695, de 2003, cria, em seu art. 5º, a carreira de Agente de Segurança

Penitenciário no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Defesa Social, com

lotação na Subsecretaria de Administração Penitenciária, e integrando o Grupo de

Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.

De acordo com o art. 6º dessa norma, compete ao Agente de Segurança

Penitenciário garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais,

exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados e desempenhar ações de

vigilância interna e externa desses locais, inclusive nas muralhas e guaritas que

compõem suas edificações.

O porte de arma por esses profissionais foi autorizado pelo art. 6º da Lei Federal nº

10.826, de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de



____________________________________________________________________________
403

fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm –, define crimes e dá

outras providências, mas somente é permitido quando em serviço, exceto nas

dependências internas do estabelecimento penal.

O ingresso na profissão se dá por meio de concurso público, que comprovará a boa

saúde física e psíquica, a aptidão física e a idoneidade moral, além do temperamento

adequado do candidato ao exercício das atividades inerentes a essa categoria

funcional. Antes de iniciar suas atividades, o aprovado faz um curso de formação

técnico-profissional, em horário integral, com grade curricular específica, na qual

serão incluídos conteúdos relativos a noções de direitos humanos e direito penal.

O cargo de Agente de Segurança Penitenciário tem jornada de 8 horas diárias e é

exercido em regime de dedicação exclusiva, podendo seu ocupante ser convocado, a

qualquer momento, por necessidade do serviço.

Em face do importante serviço realizado, de salvaguarda da sociedade e de

tratamento dos detentos durante a execução de sua pena de prisão ou medida de

segurança, consideramos meritória a pretensão do projeto de lei em análise de

destacar o dia 14 de novembro para homenagear o Agente de Segurança

Penitenciário.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem como

finalidade adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Entretanto, a correta

nomenclatura da categoria é Agente de Segurança Penitenciário, de acordo com a

Lei nº 14.695. Para fazer a correção necessária, apresentamos a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.821/2010, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, a seguir apresentada.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a expressão “Agente Penitenciário” por “Agente de

Segurança Penitenciário”.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

João Leite, Presidente - Fábio Avelar, relator - André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.891/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Bela Vista Esporte Clube - BVEC -, com

sede no Município de Piumhi.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/9/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora 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 4.891/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Bela Vista Esporte Clube - BVEC -, com sede no Município de Piumhi.

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.

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados, bem como a distribuição

de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; 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.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que substitui a palavra “Associação” pela

expressão “entidade denominada”, com a finalidade de adequar a denominação da
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instituição ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.891/2010 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º, a palavra “Associação” pela expressão “entidade

denominada”.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ruy

Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.896/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Tenente Lúcio, tem como objetivo

declarar de utilidade pública a Instituição Lar Maria de Nazaré, com sede no

Município de Uberlândia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este órgão colegiado

para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.896/2010 pretende declarar de utilidade pública a Instituição

Lar Maria de Nazaré, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que busca

desenvolver no Município de Uberlândia importante trabalho na área da assistência

social, em benefício de crianças na faixa etária de até 7 anos incompletos, mediante

autorização dos pais ou decisão judicial.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa organização

desenvolve atividades diversas, sempre com o intuito de promover condições de

melhoria na qualidade de vida das crianças sob seus cuidados, procurando

assegurar-lhes abrigo, alimentação, educação, saúde e lazer, com vistas ao seu

desenvolvimento integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Atua,

assim, em complementação à ação da família e da comunidade. Além disso, procura
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articular-se de forma a apresentar propostas alternativas para o desenvolvimento

social da referida comunidade.

Isso posto, acreditamos ser a Instituição Lar Maria de Nazaré merecedora do título

de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.896/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.919/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.919/2010, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, foi encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 548/2010.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 9/10/2010, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de 20 dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, não foram

apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir

crédito suplementar, no valor de R$29.295.167,07, em favor do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, para atender a: despesas de pessoal e encargos sociais, no

valor de R$27.795.167,07, e outras despesas correntes, no valor de R$1.500.000,00.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro, os créditos suplementares destinam-se a reforço de dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento, são autorizados por lei e

abertos por decreto. Sua abertura depende da existência de recursos disponíveis e

será precedida de exposição justificativa.
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Segundo a justificativa do Governador, o crédito a ser autorizado suplementará as

seguintes ações: fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial, para pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais referentes a

vencimentos, no valor de R$13.394.167,07 e despesas de exercícios anteriores, no

valor de R$5.500.000,00, proventos de inativos civis e pensionistas, para pagamento

de despesas de pessoal e encargos sociais referentes a vencimentos, no valor de

R$4.401.000,00 e despesas de exercícios anteriores, no valor de R$4.500.000,00,

direção administrativa, para pagamento de despesas de custeio referentes a

despesas contratuais, no valor de R$1.500.000,00.

Para atender às despesas mencionadas serão utilizados recursos provenientes de:

excesso de arrecadação prevista para o corrente exercício, no valor de

R$13.844.167,07, excesso de arrecadação da receita de contribuição patronal para o

Funfip prevista para o corrente exercício, no valor de R$1.991.000,00, excesso de

arrecadação da receita de contribuição do servidor para o Funfip prevista para o

corrente exercício, no valor de R$1.510.000,00, saldo financeiro da receita de

recursos diretamente arrecadados, no valor de R$10.000.000,00, anulação de

dotação orçamentária própria de custeio, no valor de R$1.500.000,00, anulação de

dotação orçamentária própria de pessoal, no valor de R$450.000,00.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o projeto se faz necessário em virtude de a Lei

Orçamentária para o corrente exercício não prever autorização para o Executivo abrir

crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas.

No que diz respeito ao atendimento dos requisitos legais que disciplinam a matéria,

o art. 2º do projeto ressalva que a abertura do crédito observará o disposto nos arts.

19 a 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade

Fiscal, que estabelecem limites para gastos com pessoal. Vale dizer, em linhas

gerais, que a despesa com pessoal ativo e inativo deverá observar os limites

estabelecidos na referida lei federal, e que o aumento de despesa não afetará as

metas de resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias, devendo seus

efeitos financeiros, nos períodos subsequentes, ser compensados por aumento

permanente de receita ou redução permanente de despesa.

O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais que disciplinam a
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matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.919/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Zé Maia, relator - Inácio Franco - Duarte Bechir - Ana

Maria Resende.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.929/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga -

SCMJ -, com sede no Município de Jacutinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora 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 4.929/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga - SCMJ -, com sede no Município de

Jacutinga.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

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

atividades dos Diretores, dos Conselheiros e dos associados serão gratuitas, sendo-
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lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art.

32, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionaldade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.929/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.930/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Bangu Esporte Clube, com sede no Município de

Congonhas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora 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 4.930/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o

Bangu Esporte Clube, 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
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exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 65, parágrafo

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

a entidade congênere, legalmente constituída e detentora de título de utilidade pública

estadual; e, no art. 76, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados

ou instituidores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,

dividendos, vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.930/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.934/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.934/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Abrigo Lar Cristão de Belo Horizonte, 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
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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. 32, que as

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

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

no art. 33 do Capítulo VII, 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.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.934/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.935/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Boa Esperança, JK e Fátima -

ABJKEF -, com sede no Município de Januária.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.935/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Bairros Boa Esperança, JK e Fátima - ABJKEF -, com

sede no Município de Januária.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, 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, em seu art. 37, que as

atividades dos Diretores e dos Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 39,

que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionaldade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.935/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Lafayette de Andrada -

Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.940/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Capão do Mel,

com sede no Município de Formoso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora 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 4.940/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Capão do Mel, com sede no
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Município de Formoso.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o art. 32 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, são

inteiramente gratuitas; e que, no caso de sua dissolução, havendo patrimônio

remanescente, aplicar-se-á o art. 61 do Código Civil, que determina sua transferência

para entidade de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.940/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.941/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Rural Sertão Veredas, com sede no

Município de Formoso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Vem

agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.941/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Rural Sertão Veredas, com sede no Município de Formoso.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 13, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 36, § 3º,

estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá

a pessoa jurídica sem fins lucrativos, cuja finalidade social seja preferencialmente

similar à sua.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.941/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.944/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Projeto de Assentamento Piratinga I, com sede no Município de Formoso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.944/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento Piratinga I,

com sede no Município de Formoso.

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. 19, § 2º, que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados ou instituidores 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, juridicamente constituída e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.944/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.945/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação PA Sol Nascente – Apasn –, com sede no

Município de Formoso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.
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Vem agora 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 4.945/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação PA Sol Nascente – Apasn –, com sede no Município de Formoso.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou

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

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

exercício de suas funções.

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

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

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

destinado a 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 4.945/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Ademir

Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.771/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 498/2010, o projeto de lei em epígrafe “institui, no âmbito da

Advocacia-Geral do Estado - AGE -, o Programa de Residência Jurídica”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/7/2010, a proposição foi distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 102, III, “a”,

combinado com o art. 192 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria quanto aos seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende instituir, no âmbito da Advocacia-Geral do

Estado - AGE - o Programa de Residência Jurídica - PRJ. Nos termos do art. 2º do

projeto, o PRJ visa a proporcionar a bacharéis em Direito o conhecimento prático das

atividades jurídicas exercidas na AGE e nos órgãos a ela tecnicamente subordinados.

Trata-se de um treinamento em serviço realizado mediante aulas e orientações

práticas oferecidas aos residentes pelos titulares dos cargos pertecentes aos órgãos

e às carreiras jurídicas do Estado. Ele será administrado pelo Centro de Estudos

Celso Barbi Filho, órgão da AGE, ou, mediante convênio, por outra instituição

assemelhada.

Os residentes deverão ser bacharéis em Direito e serão admitidos mediante

processo seletivo público. Eles receberão uma bolsa-auxílio, que, na forma proposta,

corresponderá a R$1.500,00. Poderão permanecer no PRJ por até dois anos.

A proposição em análise não encontra óbice constitucional à sua tramitação. O art.

90, inciso XIV, da Constituição do Estado confere ao Governador do Estado a

competência privativa para dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade

do Poder Executivo. Quanto à regra de iniciativa, não encontramos também objeção

constitucional. Neste aspecto, é preciso esclarecer que a alínea “f” do inciso III do art.

66 da Constituição do Estado atribui ao Governador do Estado a iniciativa privativa

para propor leis versando sobre a organização da Advocacia do Estado. Já o § 2º do

art. 66 da Carta mineira prevê que a lei orgânica da Advocacia-Geral do Estado é

matéria de lei complementar; ressalte-se, porém, que, no caso em questão, o projeto

de lei não está criando nenhum órgão na estrutura da AGE, mas instituindo um

programa de residência jurídica no âmbito do referido órgão, o que pode ser

considerado uma atividade própria do Poder Executivo, prescindindo, assim, da
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edição de lei complementar.

Verificamos que o programa muito se assemelha com a residência médica,

treinamento em serviço que, nos termos da Lei Federal nº 6.932, de 7/7/81, constitui

modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de

especialização. O que destingue a residência jurídica que se pretende criar da

residência médica é, precipuamente, a área da atuação: enquanto a residência

médica se destina a médicos, aquela se destina a bacharéis em Direito.

É importante observar, entretanto, que, nos termos do art. 9º da Lei Federal nº

9.394, de 20/12/96, que institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, compete

à União baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. O

credenciamento de instituições para a oferta de cursos de pós-graduação sob a forma

de especialização é regido por normas federais. O Decreto Federal nº 5.773, de

9/5/2006, e a Resolução nº 5, de 25/9/2008, do Conselho Nacional de Educação,

disciplinam a matéria.

Por isso, entendemos que, no âmbito estadual, é possível a criação do treinamento

em serviço na forma proposta pelo projeto em estudo; entretanto, o reconhecimento

dessa residência como modalidade de ensino de pós-graduação sob a forma de

especialização, tal como a residência médica, dependerá de ato da esfera de

competência da União.

O projeto, na forma original, atribui ao Centro de Estudos Celso Barbi Filho a

competência para gerir o PRJ; todavia, o referido centro de estudos não está previsto

em lei, somente em resolução da AGE. Consideramos imprópria, em face do princípio

do paralelismo das formas, a menção ao referido centro de estudos. A simples

previsão de que o Programa de Residência Jurídica será gerido pela AGE mostra-se

mais adequada ao ordenamento jurídico. Ademais, como já referido, a criação do

referido centro por meio de norma legal necessitaria de previsão em lei

complementar, pois ensejaria alteração na estrutura orgânica da AGE.

O projeto prevê, ainda, que a residência jurídica poderá ser oferecida, mediante

convênio, por instituição assemelhada ao citado centro de estudos; entendemos,

todavia, que, como o Poder Executivo não necessita de autorização para realizar

convênio, tal menção mostra-se desnecessária.
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Destacamos, por ser oportuno, que muitos detalhamentos previstos no projeto,

como, por exemplo, as matérias sobre as quais versará a prova escrita para o

processo seletivo do PRJ, não são objeto de lei, mas sim de regulamento. Propomos,

pois, que determinados dispositivos do projeto sejam suprimidos e remetidos para

regulamento.

Importante é também destacar a necessidade de supressão do art. 5º do projeto,

que prevê a admissão de residente por período de seis meses e a sua prorrogação,

conforme dispuser o regulamento, de forma que a permanência do residente no PRJ

não ultrapasse dois anos. A carga horária de um curso e a sua duração são matérias

a serem previstas no edital do processo seletivo. No mais, o planejamento de um

curso pressupõe um período determinado para que o conhecimento pretendido seja

repassado, não admitindo renovações; afinal, não se trata de um contrato de trabalho,

e sim de uma residência jurídica.

Por fim, registramos que alteramos o texto do art. 6º do projeto que estabelecia o

valor da bolsa-auxílio mensal em reais. Transformamos o valor da bolsa para Ufemgs

o se mostra mais adequado ao ordenamento jurídico e à atualização do valor da

referida bolsa.

Para fazer os aperfeiçoamentos de ordem jurídica apontados neste parecer, bem

como os de técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela constitucionalidade, pela legalidade e pela

juridicidade do Projeto de Lei nº 4.771/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, o Programa de

Residência Jurídica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Residência Jurídica - PRJ, no âmbito da

Advocacia-Geral do Estado - AGE.

Art. 2º - O PRJ objetiva proporcionar a bacharéis em Direito o conhecimento das

atividades jurídicas exercidas na AGE e nos demais órgãos a ela tecnicamente
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subordinados.

Art. 3º - A residência jurídica, caracterizada por treinamento em serviço, e

compreendendo aulas teóricas e atividades práticas, será gerida pela AGE.

Parágrafo único - As atividades práticas dos residentes serão orientadas pelos

titulares dos cargos pertencentes aos órgãos e às carreiras jurídicas do Estado.

Art. 4º - Os residentes serão admitidos mediante processo seletivo público,

constituído de prova escrita e regido por edital publicado no diário oficial do Estado,

no qual constarão o número de vagas oferecidas, o conteúdo programático das

disciplinas exigidas e a carga horária da residência jurídica.

§ 1º - Para inscrição no processo seletivo a que se refere o “caput” deste artigo, o

candidato deverá comprovar a conclusão do curso de bacharelado em Direito em

instituição de ensino superior credenciada pelo órgão competente.

§ 2º - O servidor titular de cargo efetivo ou o detentor de função pública estadual do

Poder Executivo somente serão admitidos no PRJ com anuência expressa do titular

da Secretaria de Estado ou de entidade autônoma a que pertença a sua unidade de

exercício, e se houver compatibilidade de horário, não ficando desobrigado de suas

atribuições funcionais.

Art. 5º - O número de residentes será de até 20% (vinte por cento) do quadro de

cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado, a eles será paga uma bolsa-

auxílio mensal, no valor de 750 (setecentos e cinquenta) Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais - Ufemgs -, e a sua admissão será por período determinado, não se

admitindo a sua prorrogação.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção do PRJ ou de desligamento do residente,

este receberá a bolsa-auxílio, proporcionalmente, até a data fixada para o

encerramento das atividades ou até a data do desligamento, respectivamente.

Art. 6º - O residente não poderá exercer atividades privativas dos Procuradores do

Estado nem as de outros titulares de cargos públicos da área jurídica, sendo-lhe

vedado praticar atos que vinculem a administração pública.

Art. 7º - A residência jurídica não cria vínculo empregatício entre o residente e a

administração pública.

Art. 8º - A unidade de exercício e os horários destinados ao desempenho das
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atividades práticas dos residentes serão fixados na forma de regulamento.

Art. 9º - Obterá o Certificado de Residência Jurídica, emitido pela AGE, o residente

que, ao final do curso, tiver frequência regular e alcançar o aproveitamento mínimo

exigido na avaliação de desempenho.

Parágrafo único - A periodicidade e os critérios da avaliação de desempenho e a

frequência mínima exigida serão estabelecidos em regulamento.

Art. 10 - Será desligado do PRJ o residente que:

I - tiver desempenho insuficiente apurado em avaliação de desempenho;

II - tiver conduta incompatível com o zelo e a disciplina;

III - praticar ato contrário a normas legais e regulamentares ou deixar de cumpri-las;

ou

IV - não tiver a frequência regular exigida.

Parágrafo único - Cabe ao regulamento dispor sobre os critérios para desligamento

do residente do PRJ, bem como sobre os procedimentos destinados a apurar as

causas do desligamento.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

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

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.841/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe “altera o art. 7º

da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de

pessoa jurídica de direito privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público – Oscip – e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/8/2010, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública 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, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do citado
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Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem o propósito de alterar a redação do inciso IV do

art. 7º e revogar os §§ 1º e 2º do mencionado artigo da Lei nº 14.870, de 2003, que

trata da qualificação de pessoa jurídica de direito privado como Oscip. O inciso IV,

que ora se pretende modificar, exige a comprovação da experiência mínima de dois

anos da entidade na execução das atividades indicadas no seu estatuto social para a

obtenção da qualificação. O projeto visa a exigir apenas que a entidade comprove a

existência jurídica há, pelo menos, um ano, substituindo, assim, o tempo de

experiência no ramo de atividade pela simples aquisição de personalidade jurídica.

O § 1º do art. 7º determina que a comprovação prevista no inciso IV (experiência de

dois anos no ramo de atividade) poderá, até 31/12/2009, ser suprida por meio da

comprovação da experiência dos dirigentes da entidade na execução das atividades

previstas em seu estatuto social. O § 2º, por sua vez, estabelece que a Oscip que

deixar de comprovar esse requisito de experiência mínima de dois anos dos

dirigentes perderá automaticamente o título concedido.

Inicialmente, cumpre salientar que já tramitaram nesta Casa dois projetos

semelhantes visando à supressão ou modificação do prazo mínimo de experiência da

entidade para a qualificação de Oscip, dos quais o último foi o Projeto de Lei nº

755/2007, o qual foi objeto de audiência pública, que contou com a participação de

várias autoridades relacionadas com a atuação do terceiro setor. Um dos pontos mais

discutidos no evento foi exatamente a exigência de experiência para a obtenção do

título de Oscip, de modo a evitar que instituições despreparadas pudessem receber

essa qualificação e, posteriormente, celebrar termo de parceria com o Estado e suas

entidades descentralizadas para a execução de atividades de interesse social. Houve

consenso quanto à exigência de prazo mínimo de atuação na área de atividade para

a qualificação de determinada instituição como Oscip.

À primeira vista, parece que inexiste óbice de natureza jurídica à alteração

pretendida e que o assunto se relaciona a questões de mérito, a ser analisado pela

Comissão de Administração Pública. Entretanto, se se levar em conta a atividade

realizada por essas organizações não governamentais e a relação jurídica que travam
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com o poder público, mediante instrumento específico, pode-se verificar que a

previsão legal de prazo mínimo de atuação no ramo de atividade para a obtenção do

título é compatível com o princípio da razoabilidade, por ser uma exigência coerente

com a importância do instituto no contexto da reforma administrativa.

Ora, para que uma entidade seja qualificada como Oscip existe um conjunto de

requisitos previstos na Lei nº 14.870, entre os quais se destaca o objetivo social da

entidade privada (saúde, educação, assistência social, proteção ao meio ambiente,

defesa da ética, da paz, etc.). Se a organização particular exerce atividade de

interesse público, sem fins lucrativos, e se enquadra nos parâmetros da lei mineira,

está apta a obter tal qualificação e, a partir daí, celebrar termo de parceria com o

Estado e receber recursos financeiros, bens públicos em regime de permissão de uso

e servidores públicos cedidos, com ou sem ônus para a origem.

Nota-se, pois, que, para receber o título de Oscip, requer-se da entidade, em razão

de suas peculiaridades e de sua relevância social, um tempo mínimo de

funcionamento, sob pena de comprometer seus objetivos institucionais. Caso

contrário, o ato de qualificação tornar-se-ia uma medida meramente decorativa ou

uma simples “marca registrada” inócua, uma vez que a maioria dessas entidades não

teriam condições de firmar termo de parceria com o Estado para o alcance de metas,

devido à inexperiência no ramo de atividade. Assim, entendemos que a alteração

pretendida, a saber, substituir a experiência mínima de dois anos no ramo de

atividade social pelo período de um ano de existência jurídica ou aquisição de

personalidade, ofende o princípio da razoabilidade, previsto no “caput” do art. 13 da

Carta mineira, o qual requer bom senso, congruência de atitudes e critérios,

moderação, adequação entre meios e fins e a necessidade da medida tomada por

parte do legislador ou do administrador, conforme o caso. Aliás, conforme

entendimento do Supremo Tribunal Federal, escudado pela melhor doutrina, não são

apenas os atos concretos editados pela administração que se sujeitam à

razoabilidade, mas também os atos gerais e abstratos emanados do Poder

Legislativo. No julgamento da ADI nº 1.158-8/AM, o STF declarou a

inconstitucionalidade de dispositivo de lei do Estado do Amazonas que concedia

gratificação de férias a servidor inativo, por contrariar o princípio em questão.
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Dessa forma, entendemos não ser razoável substituir um requisito compatível com

o perfil da Oscip e o alcance de metas, que é o norte da reforma administrativa, por

outro que não se coaduna com os fins administrativos, visto que o critério

determinante para obter o título de Oscip é a experiência na atividade social, e não o

tempo de existência jurídica. Para exemplificar, uma determinada instituição privada

pode ter cinco anos de existência jurídica e apenas um ano de execução das

atividades previstas em seu estatuto social. Pela legislação atual, a dita entidade não

atende às condições necessárias à qualificação de Oscip devido à inexperiência

profissional, ao passo que, uma vez aprovado o projeto em análise, tal entidade

poderia habilitar-se à titulação com base, pura e simplesmente, no tempo de

aquisição da personalidade jurídica. Qual seria mais vantajoso para o Estado:

qualificar e, posteriormente, firmar termo de parceria com uma entidade experiente

em seu ramo de atuação para o atingimento de metas de interesse público, ou firmar

negócio jurídico com instituição inexperiente?

Portanto, embora a proposição em análise amplie o universo das entidades aptas à

qualificação de Oscip, parece-nos que o requisito da existência jurídica não se

harmoniza com o postulado da razoabilidade, conforme destacado ao longo desta

peça opinativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.841/2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 16/11/2010

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

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

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nº

4.999/2010 - Projetos de Lei nºs 5.000 a 5.003/2010 - Requerimentos nºs 6.774 a

6.776/2010 - Requerimentos da Comissão de Administração Pública (2) e dos

Deputados Doutor Viana e Gustavo Valadares e outros - Oradores Inscritos:

Discursos dos Deputados André Quintão, Carlos Pimenta, Eros Biondini, Carlin Moura

e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor Viana e Gustavo

Valadares e outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da

Comissão de Administração Pública (2); aprovação - Requerimento nº 4.615/2009;

aprovação - Requerimento nº 5.062/2009; aprovação - Requerimento nº 5.242/2009;

aprovação com a Emenda nº 1 - Requerimento nº 5.448/2010; aprovação -

Requerimento nº 6.610/2010; aprovação - Requerimento do Deputado Domingos

Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio

Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan

- Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
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Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo

Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Rômulo

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

Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

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

Expediente.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

- O Projeto de Resolução nº 4.999/2010 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE LEI Nº 5.000/2010

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência às Famílias

Carentes - Amafac -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência

às Famílias Carentes - Amafac -, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2010.
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Walter Tosta

Justificação: A Associação Municipal de Assistência às Famílias Carentes - Amafac

-, fundada em 25/8/97, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, que tem como

objetivo promover a assistência social, a educação, a cultura, a conscientização

ecológica, o lazer e o esporte para a criança, o adolescente, os adultos e os idosos

pertencentes a famílias de baixa renda, prestando serviços gratuitos permanentes.

A entidade também promove atividades de geração de renda, em diversas áreas, a

profissionalização de adultos e idosos, articula serviços e programas de prevenção,

educação saúde, esporte, lazer e cultura visando à inclusão social e a cidadania.

Pelo exposto, o trabalho da Associação é extremamente meritório, e a entidade,

portanto, é merecedora de receber o título de utilidade pública. Terá, assim, mais

condições para desempenhar sua elevada missão.

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.001/2010

Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Sevilha B, 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 Filantrópica Sevilha B,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Filantrópica Sevilha B, com sede no Município de

Ribeirão das Neves, fundada em 1º/3/2003, é uma entidade filantrópica com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada. Está em pleno e regular funcionamento há mais de sete anos e desde

então vem cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.
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A Associação tem por finalidade representar os cidadãos associados junto aos

órgãos públicos e privados, lutando por conquistas nas áreas social, educacional,

cultural, de saúde e desportiva. Promove ainda encontros sociais, festas, atividades

esportivas e culturais, campanhas de combate a doenças transmissíveis e

infectocontagiosas, atividades de recreação e lazer, distribuição de mantimentos e

medicamentos, entre outras atividades.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é, portanto, de

extrema importância para a Associação, para a ampliação de seu trabalho, e

continuidade de seus projetos junto aos seus integrantes, promovendo assim o

estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual e municipal e garantindo o bem-estar de todos os seus associados.

- 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 5.002/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Integração Sócio-

Cultural dos Afrodescendentes de Machado, com sede no Município de Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Integração Sócio-Cultural dos Afrodescendentes de Machado, com sede no Município

de Machado.

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

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A Associação de Desenvolvimento e Integração Sócio-Cultural dos

Afrodescendentes de Machado, com sede no Município de Machado, fundada em

17/11/2007, é uma entidade filantrópica com personalidade jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A referida Associação, que tem por finalidade a promoção da cultura, do

entretenimento, do lazer, do desenvolvimento econômico e social, dos direitos da

infância e da adolescência e do desenvolvimento humano em geral, através de
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projetos educacionais, culturais e esportivos, está em pleno e regular funcionamento

há mais de dois anos e vem cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

Promove ainda encontros, debates e parcerias na comunidade, visando sempre ao

desenvolvimento harmônico e saudável da sociedade, de forma popular, através da

integração e de forma democrática.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é, portanto, de

extrema importância para essa entidade, para a ampliação de seu trabalho e

continuidade de seus projetos, visando ao estabelecimento de políticas públicas e

programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal, garantindo assim a

manutenção e a ampliação dos serviços prestados à população de Machado.

- 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 5.003/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural, Esportiva e Social Verena - ACS

-, 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 Cultural, Esportiva e

Social Verena - ACS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Cultural, Esportiva e Social Verena - ACS -, com sede

no Município de Belo Horizonte, fundada em 19/4/2000, é uma entidade filantrópica

com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de duração

indeterminada.

A Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de dez anos,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais e tem por finalidade promover

assistência e ação social, educacional, esportiva, ecológica e cultural, garantindo a

melhoria das famílias desprovidas de recursos financeiros, através do estímulo e da

realização de eventos esportivos, educativos e culturais.
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A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de grande

importância para a associação, uma vez que, com essa documentação, poderá firmar

parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação

de seu trabalho, e continuidade aos seus projetos junto aos seus integrantes.

- 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 6.774/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Vilmar Domingos

Fistarol.

Nº 6.775/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do

título de Cidadã Honorária do Estado de Minas Gerais à Sra. Silvana Rizzioli.

Nº 6.776/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a concessão do

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Marco Mazzu. (-

Distribuídos à Comissão de Turismo.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Administração

Pública (2) e dos Deputados Doutor Viana e Gustavo Valadares e outros.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, na última sexta-feira, dia 12,

realizamos em Itaobim, no Médio Jequitinhonha, a última audiência pública de revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011, que culminou em um

processo precedido de audiências realizadas em São João Nepomuceno, na Zona da

Mata; em Itapagipe, no Triângulo Mineiro; e em mais três dias de intenso trabalho

aqui em Belo Horizonte, abarcando toda a região Central e as demais regiões que

não tiveram pelo calendário a possibilidade de realizar audiências. Neste momento,
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Sr. Presidente, compareço a esta tribuna para trazer o balanço e também para

finalizar algumas demandas que apareceram de forma muita clara, muito nítida. Meu

propósito é sensibilizar as Deputadas e os Deputados, bem como a base do governo

nesta Assembleia, para que possamos acolher o maior número possível de propostas

emanadas dessas audiências. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o balanço foi

muito positivo: quase 800 lideranças participaram desse conjunto de audiências, entre

elas centenas de entidades da sociedade civil, Câmaras Municipais, Prefeitos, Vice-

Prefeitos, associações de Municípios, representantes do governo do Estado, órgãos

estaduais, sindicatos, trabalhadores e ONGs. Enfim, foi uma participação expressiva

e qualificada que resultou num conjunto de 362 propostas ao PPAG. Ressalto a

presença dos Deputados João Leite e Carlin Moura, que também integram a

comissão, juntamente com os Deputados Duarte Bechir e Eros Biondini, da Comissão

de Participação Popular, que participaram desse processo com a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Muitas pessoas não esperavam essa

participação expressiva por se tratar de um período pós-eleitoral e por ser o último

ano do PPAG 2011.

No entanto, não foi o que ocorreu. Pelo contrário, houve uma adesão, uma

participação ativa, que trouxe um conjunto de propostas muito relevantes. Gostaria de

destacar aqui uma das propostas que permeou todas as regiões: o combate efetivo

ao uso e ao tráfico de drogas. O governo encaminhou no seu projeto de revisão um

programa associado, secundário, sem prioridade do estruturador. Várias entidades

manifestaram o desejo de transformar o combate às drogas, obviamente com

medidas de defesa social, mas também de tratamento do usuário, de recuperação

das pessoas, ou seja, a vontade de que seja um projeto estruturador. Portanto, esta é

uma primeira proposta que considero muito relevante: incluir o combate às drogas, a

prevenção e o tratamento dos usuários como projeto estruturador, e não como

programa associado.

Uma segunda questão muito forte, que apareceu particularmente no semiárido e

nos tocou muito, diz respeito à questão do abastecimento humano de água. Temos

um trabalho recente que vem sendo realizado pela Copanor, subsidiária da Copasa

nos Municípios do semiárido. Houve, na audiência do Médio Jequitinhonha, um forte
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apelo para que as ações da Copanor tivessem intensidade maior e critérios mais

adequados. Vejam bem, Srs. Deputados, pelos critérios adotados pela Copanor, as

localidades atendidas situam-se na faixa entre 200 a 5 mil habitantes. Esse é o

público-alvo da Copanor. Nós que conhecemos bem, como é o caso do Deputado

Paulo Guedes, o Norte, o Jequitinhonha, o Mucuri e o São Mateus, sabemos que a

divisão espacial nesses Municípios integrantes do semiárido muitas vezes é feita por

pequenas comunidades, compostas de 30, 40 famílias. Portanto, Deputado João

Leite, um número inferior aos 200 habitantes. Foi dito lá, com muita elegância, clareza

e transparência, pelo representante da Copanor, que, de fato, essas localidades não

são atendidas pela Copanor. Logo, elas também não são atendidas pela Copasa, o

que faz com que milhares de pessoas em Minas Gerais não tenham abastecimento

humano de água. Assim sendo, seria importante, e isso já foi apresentado como

proposta, uma revisão desse critério para que a Copanor atendesse a todos os que

não têm acesso ao abastecimento humano de água.

Muitos outros problemas foram identificados, como o atraso de obras e da licitação.

Um outro ponto que nos fez refletir muito foi o argumento para o atraso das metas da

Copanor, que é a ausência de regularização fundiária de terrenos e Municípios do

semiárido que precisam construir uma elevatória, isto é, instalar caixa d’água e uma

estação de tratamento. É justamente por falta dessa regularização que a Copanor

não implementa o chamado sistema de água e esgoto. Apesar de tudo, em Minas

existe o Instituto de Terras - Iter -, que tem essa finalidade. Então, por que não o Iter

priorizar, na sua ação de regularização, esses terrenos que podem viabilizar o

abastecimento humano de água para milhares de pessoas? Vim aqui para falar sobre

essa questão, que foi apontada como prioridade no Jequitinhonha. Imagino que

muitos dos que estão acompanhando os trabalhos da TV Assembleia não sabem

disso. Em Minas Gerais, o segundo Estado mais rico do País, há milhares de pessoas

que não têm água para beber. Conheço comunidades do Jequitinhonha em que as

pessoas carregam a água com o barro, deixam decantar o barro, isto é, separam o

barro da água, e, em seguida, fervem essa água para que ela tenha condição de ser

utilizada. Aliás, ouvi um depoimento de uma comunidade indígena em que houve

falecimentos, que se dizia cansada de beber água barrenta.
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Em Itaobim, o representante da Copanor assumiu a existência do problema, e mais,

ele ainda jogou sobre a Assembleia a responsabilidade dessa revisão. O Deputado

Carlin Moura estava presente quando, na plenária cheia, foi dito que é uma boa hora

de a Assembleia fazer essa discussão, e eu vou brigar por isso até o fim, até o último

dia deste ano. Nós vamos mudar esse critério da Copanor, porque não podemos

admitir, principalmente a Assembleia, que criou a Copanor, que pessoas morram de

sede em Minas Gerais. Não podemos deixar que pessoas não tenham acesso a água

para beber em Minas Gerais. Esse é o nosso desafio ético. O desafio não é político,

nem orçamentário, nem partidário; é, sim, ético. Imaginem vocês se não tivéssemos

água para beber. Isso não pode estar em escala de prioridade. Não se pode dizer:

Ah. Daqui a 30 anos resolveremos o problema geral no Estado de Minas Gerais. As

metas da Copanor são tímidas. Repito: as metas da Copanor, em relação a isso, são

tímidas. Penso até que, em um diálogo aberto com a Copanor, deveríamos procurar

saber o que está acontecendo. Às vezes o apoio operacional que está sendo dado à

Copanor, subsidiária criada para garantir mais eficiência no semiárido, não esteja

sendo suficiente. Talvez não esteja sendo ofertado um número suficiente de pessoas

ou talvez o recurso orçado não seja bastante.

Falei ainda sobre o abastecimento humano de água. Outra questão abordada são

as metas para barramento e recuperação de sub-bacias. Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores, o que significa isso? As pequenas barraginhas, as

recuperações de nascentes podem fazer com que exista água durante um bom

período do ano para que as pessoas possam exercer sua atividade de inclusão

produtiva. As pessoas não podem criar porco, galinha ou boi nem plantar arroz, milho

ou feijão se não houver água, que, além de ser fundamental para o abastecimento

humano, é também fonte de inclusão produtiva.

Peço aqui uma atenção especial dos Deputados e das Deputadas. Gostaria que

estudassem as metas do projeto estruturador Convivência com a Seca e Inclusão

Produtiva. Na audiência, foi dito: “Diretor, Superintendente, essas metas colocadas

parecem metas de um Município pequeno”. Fiz até uma comparação. Aquele quadro

de metas poderia constar em um PPAG de um Município.

Imaginem: em Minas Gerais, naquela região onde há déficit de saneamento,
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existem milhares de pessoas morando em condições indignas, e a meta é de 1.100

módulos sanitários. Ora, Sr. Presidente, deslocamo-nos da Assembleia para o

coração do Vale do Jequitinhonha, onde ouvimos atentamente as pessoas que

fizeram suas ponderações de maneira respeitosa. Logo, será um absurdo se a

Assembleia não aprovar um aumento expressivo de recurso para o abastecimento

humano de água em Minas Gerais.

Faço um apelo ao Governador reeleito, Anastasia, para que peça à equipe da

Seplag que reveja as metas do projeto Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva.

Um dos participantes disse: “Nós queremos água para todos como tivemos o

programa Luz para Todos, que nos trouxe a eletrificação rural”. Imaginem quantas

comunidades - e o Deputado Getúlio Neiva é daquela região - possuem menos de

200 habitantes! Dizem: “Não, existem 190 habitantes, então não poderá haver um

trabalho da Copanor aqui”. Ora, então eles morrerão de sede? No caso, o que

acontece? As pessoas abandonam suas pequenas propriedades e vão para Distritos

maiores, aumentando, assim, os problemas, porque nesses novos locais não terão

geração de renda nem haverá sistema adequado de água e esgoto. Ocorrerá,

portanto, um processo de migração progressivo, até de migração para outros

Estados.

No caso, teremos, ainda, uma terceira questão: a geração de emprego naquela

região. Em São Paulo, vai haver agora uma grande mudança no sistema de plantio e

coleta de cana, fato que vai provocar desemprego em massa dos trabalhadores que

saem do Jequitinhonha para trabalhar no corte de cana.

Essa hora é de oportunidade, porque essas pessoas têm de “ganhar o pão” em

Minas, mas para isso precisam de uma preparação.

São muitos assuntos, pois se referem a 362 propostas, mas abordei apenas 3.

Precisaria ficar aqui o tempo de todos os Deputados, em todos os dias da semana,

para discutir sobre todas as propostas, mas essa toca fundo o nosso coração: água

para todos em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente
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desta sessão nesta tarde de terça-feira, companheiros Deputadas e Deputados,

imprensa presente, povo do nosso Estado, amigas e amigos; aproveito o tempo que

tenho nesta tarde para pronunciar-me brevemente em uma profunda reflexão a

respeito do sistema educacional do nosso Estado e do nosso país. Há alguns dias,

vimos repetir a polêmica ocorrida com as provas do Enem, que trouxe uma profunda

frustração aos estudantes de todo o País e revelou a incerteza do esforço dos alunos,

jovens, pelos recursos pagos e pelo tempo desprendido para estudar. Assim como

aconteceu no ano passado, vimos novamente um grave fato este ano. Não ocorreram

fraudes como a venda de provas e a filmagem de funcionários retirando parte das

provas, mas houve a suspeita da venda do tema da redação e da troca de provas.

Enfim, houve toda uma confusão. O fato trouxe tristeza profunda a milhões de jovens

brasileiros que se prepararam para efetivamente terem acesso a uma universidade.

Não quero tratar do problema do Enem em si, mas mostrar que é preciso dar a

atenção que a educação precisa e merece ter no nosso país. Não adianta vermos

pela televisão o Presidente Lula e a Presidenta eleita Dilma participando do G-20. O

Brasil é destaque entre as 20 maiores economias do mundo. Há também, por sua

vez, destaque da participação dos dois Presidentes, Lula e Dilma. No entanto, no

sistema educacional, estamos muito atrás do que gostaríamos e precisaríamos estar

neste momento. O Chile e a Argentina estão muito mais avançados que o Brasil.

Precisamos parar, refletir sobre o que está dando certo para mantermos e ver o que

precisa ser feito para mudarmos o sistema de uma maneira radical.

Além disso, fazer com que o Brasil opte não pela educação imediata, cujo resultado

é de um ano para outro, mas pela verdadeira, que dê frutos importantes dentro de

alguns anos ou talvez décadas, seguindo o exemplo de países que, há pouco tempo,

não tinham perspectiva alguma de existência, sua população passava por todas as

dificuldades, mas que atualmente estão dando um “show” graças ao investimento em

educação. O Brasil precisa refletir sobre isso.

Ontem assisti pela Rede Globo a uma análise dos projetos de lei que já estão

tramitando em Brasília. Na verdade, centenas deles estão fazendo com que uma

determinada matéria integre parte do currículo. Ficamos tristes, pois não estamos

observando ação alguma para uma programação a curto, médio e longo prazos da
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educação brasileira.

Neste momento, caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, lembro-me de duas figuras

ilustres importantes na política e no setor educacional brasileiro - Leonel Brizola,

eterno Presidente do meu partido, e Darci Ribeiro, um dos seus maiores discípulos -,

que lutaram muito para modificar a educação no Brasil e seguraram a bandeira da

educação com as duas mãos e muita força e determinação. Recordo-me quando

Darci Ribeiro disse, em Montes Claros, que, se não queremos ver, daqui a algum

tempo, o jovem prostituir-se, degradar-se e ser presa fácil dos bandidos, precisamos

pô-lo em tempo integral nas escolas, fazer com que tenha educação de qualidade e

ocupe todo o seu tempo em sala de aula, aprendendo efetivamente as matérias

curriculares. Além disso, que tenha acesso a uma profissão de bom e alto nível ou

pelo menos saia da escola com uma determinada profissão. Parece que as palavras

de Darci Ribeiro ainda estão muito fortes, como um clamor ao povo brasileiro, para

direcionarmos o nosso trabalho e os nossos esforços, a fim de que o Brasil tenha

efetivamente uma educação. Da maneira como está, daqui a 10 ou 20 anos, teremos

caminhado muito pouco. Provavelmente sairemos dos 75, que é a posição do Brasil

na escala entre todos os países do mundo, e chegaremos a pouco mais de 60 nessa

escala de progressão, enquanto a economia brasileira talvez esteja entre o G10 ou o

G8, e não entre o G20. Nós não percebemos a falta de sincronia entre a pujança da

nossa economia e a tristeza da nossa educação.

Graças a Deus, muita coisa avançou em Minas Gerais. Hoje, quando vamos a uma

pequena cidade ou visitamos um determinado Município, a edificação que mais

chama atenção talvez seja a construção da escola feita pelo governo Aécio e

Anastasia - escolas bonitas, bem localizadas e construídas, com 12 ou 18 salas de

aula. Praticamente todas possuem um ginásio poliesportivo coberto, salas de

informática e laboratório. Enfim, notamos que já avançamos bastante em Minas

Gerais. Nas nossas escolas foram construídas quadras poliesportivas. Portanto

houve avanço físico, e os investimentos já foram feitos. No entanto, entendo que, a

partir do ano que vem, é preciso haver maior avanço e investimento na educação do

Estado. Quer dizer, espero que haja grande investimento no nosso maior patrimônio:

o humano, ou seja, os professores e os serventuários. Aliás, tentarei contribuir ao
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máximo para que isso aconteça. O objetivo é que escolas sejam bem construídas e

administradas, com a presença de professores bem qualificados e satisfeitos.

Isso precisará acontecer, porque será o maior investimento de Minas Gerais. O

maior legado que o nosso Governador Antonio Anastasia deixará, talvez, em todo o

seu mandato, será o investimento estruturante na educação do povo mineiro, na

educação dos nossos jovens. Nosso Governador é professor, é filho de professora;

nossa Presidente é filha de professora. Se nossa Presidente da República tem como

mãe uma mestra e nosso Governador teve como mãe uma mestra e também é um

mestre, tenho certeza e convicção de que começaremos efetivamente um novo

tempo em Minas Gerais e em nosso país. Não adianta nada o Brasil ser hoje uma

potência econômica; não adianta nada investirmos muito na segurança pública, por

exemplo, aumentando o efetivo das Polícias Militar e Federal para combater o

narcotráfico com equipamentos de primeira geração se não investirmos nos nossos

jovens, nos nossos filhos, nos nossos estudantes, que são os atores mais

importantes em nosso país. Uma escola nunca será grande se tiver apenas a parte

física; ela só será grande quando tiver a parte física - um bom prédio com quadras

esportivas - e, principalmente, professores capacitados, habilitados e motivados para

investir em educação. Só seremos um país grande se efetivamente dermos a

prioridade que a educação precisa. Combate-se o narcotráfico, o narcocrime e a

violência não com violência, mas com investimentos em nossa juventude. Podem ter

certeza absoluta de que, no momento em que o Estado, em que a família recupera o

jovem retirando-o das garras, dos tentáculos, principalmente dos bandidos,

recuperamos o jovem, que é bem precioso, que governará o País amanhã, que será a

autoridade de amanhã.

Estou, caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, efetivamente triste com o que aconteceu

no Enem. Recebi um extenso “e-mail” de um jovem de Montes Claros que me

relatava sua luta, seu preparo, seu estresse, os investimentos da sua família, do seu

pai e de sua mãe, o seu próprio investimento ao se preparar para enfrentar as provas

do Enem para, depois, ver aquilo na TV. Isso causou nele um desânimo muito

grande, uma tristeza profunda. Ele me indagava o que deve ser feito, o que pode ser

feito. Será que o exemplo do ano passado não serviu para este ano? Será possível
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que não tenhamos uma equipe técnica qualificada, será possível que as autoridades

não enxergam que não vale nada ser uma grande economia se não há investimentos

efetivos na juventude? Como dói ver pela TV um jovem de classe média alta sair

espancando pessoas, como aconteceu em São Paulo, em plena Avenida Paulista. O

que faltou para esse jovem? Dinheiro não foi. Faltou educação, sensibilidade.

Como dói ver o jovem sendo morto a tiros em brigas de gangues; como dói ver esse

jovem ser usado como um instrumento que não vale nada nas mãos dos traficantes;

como dói ver um jovem fumando craque e se drogando com cocaína e maconha.

Nesse momento nos sentimos impotentes. Não vamos conseguir recuperar a

juventude, sensibilizá-la nem disputá-la com o mundo do crime, se não lhe dermos

qualidade de vida e de educação.

No próximo ano, nós do PDT, acompanhando as ações do grande Leonel Brizola,

Presidente eterno do nosso partido, e do grande Darcy Ribeiro, mineiro, que optou

pela educação, faremos com que a educação tenha condições de disputar com outras

categorias e ocupe o lugar que merece. Educação deve ser de qualidade para todos.

Minas vai dar esse exemplo; tenho fé e esperança de que o nosso Governador

Anastasia e a Presidente Dilma, filhos de professores, optem por segurar a bandeira

da educação e dar oportunidade para que o País seja uma grande potência

econômica, mas também uma grande Nação que leve educação de qualidade a todo

o povo brasileiro e à nossa juventude. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público nas galerias, telespectadores da TV Assembleia e servidores, boa tarde.

Tenho algo a lamentar, pois, a partir do próximo ano sentirei falta dessas

oportunidades de manifestação nesta tribuna. É excelente o resultado que a TV

Assembleia e os meios de comunicação desta Casa geram em relação à nossa

prestação de contas com aqueles que nos confiaram seus votos, às bandeiras que

levantamos, às mensagens que queremos transmitir e à convocação da nossa

sociedade para as causas mais importantes que defendemos. Nesta Casa, temos

essa possibilidade com maior frequência em comparação com o que teremos na
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Câmara Federal, onde o número de pronunciamentos por semestre é mais reduzido.

Consequentemente, teremos dificuldade de, quinzenalmente ou semanalmente,

interferir no pronunciamento dos nossos pares, trazer notícias mais frescas sobre a

tramitação dos nossos projetos e prestar contas do nosso exercício de mandato. Por

outro lado, sinto-me feliz, pois nesses quatro anos na Assembleia, essa oportunidade

nos ajudou, sobremaneira, a chegar aos rincões de Minas Gerais e a quase todos os

Municípios, direta ou indiretamente, para prestarmos contas de nosso trabalho e

levarmos as mensagens de convocação do nosso povo. Desde que iniciei na Escola

do Legislativo, desenvolvi a monografia em participação popular, avaliando as

legislaturas passadas, sobretudo a 15ª Legislatura. Nesse estudo, percebemos um

desejo crescente, tanto dos legisladores quanto da sociedade, de que haja uma

participação maior dos segmentos organizados da sociedade nesta Casa e na vida

política, até mesmo partidária, agindo como protagonistas de um futuro melhor.

Assim, aproveito para agradecer a oportunidade que cada Deputado recebe desta

Casa de, no exercício de seu mandato, fazer uso da tribuna por muitas vezes,

aproximando-se dos eleitores. Em minhas viagens por este Estado, várias vezes fui

abordado por pessoas que ouviram algum pronunciamento que fiz desta tribuna e

então me agradeciam a defesa de uma causa ou a ajuda dada a algum filho em

relação às drogas, reconhecendo que esse é um trabalho que faço em todo o Estado,

ajudando as comunidades terapêuticas e as fazendas de recuperação. Assim, quero

dizer que, com os pronunciamentos que fazemos daqui, sempre temos um “feedback”

do nosso trabalho. Além disso, é uma forma de prestarmos contas à sociedade, o que

é nossa obrigação como representantes do povo. Sentirei falta desse espaço, porque,

ao que me consta, individualmente teremos menos oportunidades de falar na TV

Câmara, já que o número de parlamentares naquela Casa é bem maior: 513

parlamentares disputando a chance de falar com o povo. Mas, de uma maneira ou de

outra, sempre conseguiremos chegar aos nossos eleitores e mesmo àqueles que não

nos devotaram o seu voto, mas também são alvos da nossas políticas públicas, da

nossa luta e da nossa causa. E ainda temos alternativas para chegar ao povo, como

os boletins alternativos e o Twitter, onde conto hoje com 16 mil seguidores. Aproveito

para dizer que, no twitter.com/erosbiondini, atualizamos diariamente as nossas
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mensagens e notícias, respondemos às perguntas que nos são feitas e dialogamos

com os internautas - ou tuiteiros, como os chamamos. Ou seja, podemos continuar ou

até mesmo aprofundar esse relacionamento com o nosso povo, as famílias de Minas

Gerais, por esses outros meios: internet, televisão e rádio.

Ainda quero mencionar que, no último sábado, estive na Capital do Rio de Janeiro,

no Maracanãzinho, onde se realizou um grande encontro da juventude brasileira

ligada à Renovação Carismática Católica: o Encontro Nacional de Jovens - ENJ. Esse

foi um congresso realmente muito importante, e aproveito para trazer para todas as

regiões de Minas essa mensagem à nossa juventude: sua convocação para se

colocar como Sentinelas da Manhã, nome pelo qual nos chamou pela primeira vez o

Papa João Paulo II. Nesse congresso nacional de 2010, o ginásio esteve superlotado,

com a presença de milhares de jovens de todo o Brasil que tentam, não só com sua

espiritualidade, mas também com seu talento e formação, tornar-se homens novos e

mulheres novas para a construção de um mundo novo. Frisando que realmente foi

uma mobilização nacional muito bonita, destaco que um dos assuntos discutidos

nesse congresso foi a preparação para a jornada mundial em agosto de 2011, em

Madri, na Espanha. Nessa época estaremos ali, com milhares de jovens do Brasil - e

espero que a comitiva de jovens mineiros seja a maior do País -, fazendo também um

trabalho missionário. Esse é um movimento que recebe milhares de jovens de todo o

mundo, que vão discutir a realidade da juventude como protagonista de uma

sociedade melhor, mais justa e fraterna, falar sobre a violência, a paz, a

espiritualidade e outros assuntos. Assim, em agosto de 2011, estaremos em Madri, e

nesse congresso nacional se tratou desse assunto.

Convidamos os jovens católicos, carismáticos ou de outros movimentos e igrejas de

Minas Gerais que queiram fazer grande experiência missionária e, ao mesmo tempo,

conhecer e aprofundar as temáticas mais importantes da nossa sociedade, que

envolvem o protagonismo juvenil, a participar da grande jornada da juventude em

Madri em 2011. O livro “Sentinelas da Manhã: Um Novo Tempo para a Juventude” foi

lançado lá, e realmente é lindo. Como é um livro fácil de ler, tive oportunidade de lê-lo

por inteiro. Ele traz aos jovens uma visão muito mais ampla e clara da sua missão em

relação à transformação da nossa sociedade, em níveis familiar, paroquial, municipal,
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estadual, federal ou universal. Estamos com o livro aqui, e aproveito para parabenizar

o Fernando, membro do Ministério Jovem da Renovação Carismática, que escreveu

esse lindo livro, “Sentinelas da Manhã: Um Novo Tempo para a Juventude”.

O movimento dos jovens no Brasil é fundamental para nossa vida, pois à luz do

Evangelho discutiremos todas as realidades. Como disse o Deputado Carlos Pimenta,

que me antecedeu e com quem me congratulo por suas palavras, não haverá

esperança de resolvermos outras políticas públicas ou outros gargalos da nossa

sociedade ou da nossa convivência, se não investirmos na base, nas crianças, na

juventude, enfim, na educação. Realmente, quero dizer publicamente que esse é um

dos objetivos primordiais de todo o meu trabalho não apenas na Assembleia, mas

também Câmara Federal, quando assumir o mandato de Deputado Federal, em

1º/2/2011.

Sr. Presidente, por falar no encontro com os jovens com o Papa Bento XVI que

acontecerá em Madri, em 2011, ele fez questão de enviar mensagem exclusiva aos

Bispos do Brasil ontem. O Leste II, ou seja, os 28 Bispos das 28 dioceses de Minas

Gerais e do Espírito Santo, o qual é coordenado pelo Arcebispo D. Walmor, está

reunido em Belo Horizonte. O Papa lhes disse diretamente: “Não abaixem a guarda

na luta em defesa da vida, na luta contra o aborto e contra a falta de dignidade

humana, desde sua concepção até sua morte natural em todas as suas fases e

aspectos”. Por meio dos Bispos do Brasil, da CNBB, o Papa convocou-nos todos a

não deixar de abordar esse assunto. E é isso que realmente precisamos fazer.

Sr. Presidente, sabemos que no Congresso Nacional tramitam cerca de 94 projetos

de lei relacionados com a família, a vida e a bioética, tratando 20 diretamente do

aborto. De alguma forma, esses projetos visam à discriminação, à liberação, à

legalização ou a qualquer outra porta de entrada para que ele seja institucionalizado

no Brasil. Como nós, cristãos, de forma nenhuma queremos isso, lutaremos

veementemente nesses tempos de reflexão. Essa discussão, com certeza, virá à tona

e precisamos ter postura e posicionamento bem definidos, pois somos a favor da vida

ou da morte? Deixemos de lado todos os sofismas daqueles que muitas vezes

maquiam a liberação do aborto julgando e tratando mal as pessoas sofridas, as mães

que não têm como criar seus filhos e as mulheres que se encontram em risco de vida.
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Todos nos compadecemos com essa causa.

Queremos políticas públicas para as mulheres, que lhes deem dignidade para terem

seus filhos, depois de um planejamento familiar consciente, e para que tenham

condição de criá-los. Somos a favor de toda a qualidade de vida para as mulheres.

Nestes quatro anos, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tive a oportunidade

de apresentar projetos de lei em prol das mulheres, contra a violência e a favor da

identificação da mãe e do recém-nascido nas maternidades. Todos os projetos são

em defesa da vida, e oito deles já foram convertidos em lei.

Sr. Presidente, uma notícia boa é que, em São Paulo, na Câmara Municipal de São

Bento do Sapucaí, a Lei Orgânica do Município foi revisada e, em sessão solene,

declarou-se a primazia da vida. Bonito é que, nessa revisão, os artigos da lei

destacam a defesa da vida e a promoção da estrutura natural da família e enfatizam

“o direito à vida, desde a concepção até a morte natural”. Declaram, oficialmente e

solenemente, que o direito à vida, desde a concepção até a morte natural, é o

primeiro e o principal de todos os direitos humanos. Parabéns ao Município de São

Bento do Sapucaí, o primeiro no Brasil a mostrar claramente, na sua lei orgânica, que

o direito à vida, desde a concepção até a morte natural, é o primeiro e o principal de

todos os direitos humanos.

Sr. Presidente, mais uma vez quero dizer que, na Câmara dos Deputados, já

estamos em contato com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o Aborto.

Já estamos fazendo articulações com o intuito de participar da Comissão de

Seguridade Social e Família. Com o apoio de todos os mineiros, que nos

acompanharão, incentivarão e motivarão, a partir de 1º de fevereiro, queremos

defender e levantar, com mais força ainda, a bandeira em defesa da vida.

Outros Deputados jovens, a exemplo do Fred Costa, estão chegando e poderão, na

Assembleia, dar sequência a toda a nossa luta em favor da juventude, contra as

drogas e em defesa da vida em todas as suas etapas. Muito obrigado, Sr. Presidente,

e um abraço a todos os que nos acompanham.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

senhoras e senhores, público presente, telespectadores da TV Assembleia, na sexta-
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feira passada tive a oportunidade, ao lado do ilustre Deputado André Quintão, de

participar da última audiência pública do Plano Plurianual de Ação Governamental,

encerrando o ciclo de audiências públicas deste ano. A audiência a que me refiro foi

realizada em Itaobim. O Deputado André Quintão já mencionou mais cedo como foi

rica essa audiência, com grande conteúdo e participação. Mais de 17 Municípios

estiveram presentes, diversos Vereadores e Prefeitos. Como sempre, de forma muito

especial, houve grande presença da comunidade, da sociedade civil organizada, dos

sindicatos, das associações de pequenos produtores, da agricultura familiar e da

escola família agrícola de Itaobim com diversos professores. Nessa audiência pública

foram apresentadas mais de 76 propostas de emenda ao PPAG deste ano.

É importante, Sr. Presidente, dizer que o ciclo de revisão anual do PPAG, etapa

2008-2011, está sendo encerrado neste ano. Portanto 2011 será o último ano da

execução do PPAG 2008-2011. A partir daí, construiremos o novo PPAG, 2011-2015.

Na audiência de Itaobim, muitos aspectos importantes chamaram-nos a atenção.

Vários educadores estavam presentes nessa audiência, e, quando se discutiu sobre

escola inclusiva, escola de tempo integral, muitos aspectos foram mencionados. Os

professores falaram sobre a dificuldade que têm para se deslocarem, tendo em vista

que os professores da rede estadual, do interior, não usufruem auxílio para o

transporte. Então, o professor que tem de se deslocar 30km, 40km, até mais de

60km, para chegar até a escola, muitas vezes faz uso de motocicletas ou de veículo

próprio, pois não tem a ajuda de custo, um vale ou o auxílio-transporte, que existe na

Região Metropolitana. O professor que tem uma média remuneratória de R$800,00

tem um gasto mensal de cerca de R$200,00, R$250,00, R$300,00, com gasolina para

o seu deslocamento. Isso dificulta muito o trabalho do professor.

Nessa audiência, Sr. Presidente, ficou muito claro que, ao implementar o Escola de

Tempo Integral, a Secretaria de Educação está utilizando o artifício de substituir o

professor habilitado, concursado, pelo monitor, que não é nada mais, nada menos

que um estagiário, uma pessoa que ainda não tem a devida habilitação, a formação

profissional para exercer aquela atividade, e que ganha uma remuneração muito

inferior à de um professor habilitado. Assim, acabam optando por uma mão de obra

terceirizada, precária. Então, em nome de se implementar uma escola integral, os
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professores estão sendo substituídos por monitores para cuidar das nossas crianças.

Em relação a isso, têm dado uma ênfase maior, especialmente no interior, como no

Vale do Jequitinhonha. É como se fosse concebível uma escola de segunda categoria

para as regiões interioranas de Minas Gerais. Durante os debates do grupo de

discussão do PPAG, os professores perguntaram se alguém teria confiança de

colocar a construção de sua casa nas mãos de um monitor, em vez de um

engenheiro habilitado; se teria a coragem de deixar que sua criança fosse atendida

por um monitor, em vez de um pediatra. Os professores alertaram que essa mesma

lógica é válida para a escola. Como se coloca um monitor para executar uma função

primordial, essencial, prestar educação de qualidade para os nossos filhos? Com

isso, ficou claro que o Projeto Estruturador Escola de Tempo Integral precisa ser

aprimorado; porém aprimorá-lo é, acima de tudo, valorizar o professor, garantir sua

presença e condições de trabalho para que oferte uma escola de qualidade, em

condições de atender bem nossas crianças.

Isso também foi muito discutido na audiência de Itaobim. É interessante

observarmos que o PPAG é composto de 156 programas. Desses, 56 - inicialmente

eram 57 - são chamados de estruturadores. Por que programas estruturadores?

Porque são programas que são essenciais, precisam de prioridade absoluta na sua

execução. Portanto esses 56 programas estruturadores - vida saudável, inclusão

produtiva, combate à fome, levar água ao homem do campo, garantir educação de

qualidade e outros - são essenciais e merecem atenção especial por parte do

governo.

Observamos, Sr. Presidente, em algumas exposições dos monitores do Executivo

que lá estavam - combate à fome; trabalho da Copanor nos Vales do Jequitinhonha e

do Mucuri; construção das barragens; recuperação das nascentes; agricultura familiar

-, que o ano de 2010 foi marcado por uma execução muito aquém do planejado. Ou

seja, várias ações e metas lá estabelecidas, tanto as físicas, quantidade de ações a

serem executadas pelo governo, quanto as orçamentárias, dinheiro a ser gasto para

implementar tais metas em 2010, várias delas não foram executadas até agora.

Não houve cumprimento do que foi planejado, das ações incluídas no PPAG para

serem executadas durante 2010, como, por exemplo, obras de construção de
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pequenas barragens; obras para levar água e esgoto para as pequenas cidades dos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, por meio da Copanor; a distribuição de

sementes para os agricultores; e centros de referência de ação de assistência social;

enfim, essas ações não foram cumpridas, e o argumento utilizado pelo Executivo foi

que, por ser um ano eleitoral, haveria proibição de execução desses programas.

Parece-me, Sr. Presidente, que o governo anda batendo cabeça nesse aspecto.

Lembro-me perfeitamente de que, logo que começou o período eleitoral, havia

orientação da Advocacia-Geral do Estado para que nenhum desses programas

tivesse continuação durante o período eleitoral. Em vista disso, houve um problema,

por exemplo, relacionado com os programas de cultura, que tinham sido suspensos

com base no parecer da Advocacia-Geral do Estado. Em uma audiência pública da

Comissão de Participação Popular, o Advogado-Geral do Estado compareceu e

esclareceu que houve um equívoco no que diz respeito ao que poderia ser executado

no período eleitoral e o que não poderia. Ficou muito claro que os programas

previamente planejados, com verbas já determinadas, chamados de ações

continuadas, programas essenciais, obviamente não podem parar, e não existe

exigência legal para que isso ocorra no período eleitoral. O que não se pode é

começar um programa novo, com uma nova dotação orçamentária. Não há

impedimento algum para que um programa previamente planejado, com verba

estabelecida, tenha continuação no período eleitoral. E foi justamente o caso do Vale

do Jequitinhonha.

Imaginem V. Exas. que do PPAG se tirou como meta fundamental, como meta

básica o abastecimento de água potável para as populações daqueles Municípios tão

carentes, do Vale do Jequitinhonha, que precisam de água potável dentro de casa. E

o governo do Estado separou da Copasa uma empresa - Copanor - justamente para

garantir a agilidade e a universalização do fornecimento de água e do tratamento de

esgoto. E o que ocorreu durante o ano de 2010? Praticamente todas as obras ficaram

paradas, interrompidas, paralisadas, sob o argumento de que não se poderiam fazer

tais obras em período eleitoral. Ora, como pode?! Será que as pessoas, durante os

dias que transcorrem as eleições, não comem, não bebem, não tomam banho, não

fazem higiene pessoal, não lavam suas roupas? Será que elas têm de ficar
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esperando? Então, parece-me que a desculpa dada é, primeiro, equivocada, do ponto

de vista jurídico; mostra também que há um descompromisso por parte da Copanor

para com aqueles Municípios. Portanto, são ações que muito nos preocuparam. Foi

por isso que a população compareceu de forma expressiva, com ações decisivas

àquela audiência.

Antes de encerrar, parabenizo todos os Municípios. Em Itaobim, Itapagipe, São

João Nepomuceno e Belo Horizonte, houve grande participação da sociedade,

mostrando que a participação popular é fundamental, que as pessoas têm de

participar no momento da elaboração do Orçamento. Esse negócio de o governo

decidir as coisas sem ouvir a sociedade não combina com democracia. Temos de

ouvir o povo, temos de ouvir a Assembleia. Não precisamos atropelar o Legislativo

nem a sociedade civil para tomar decisões burocráticas. Então, o PPAG é

fundamental, assim como as audiências públicas. Para o próximo ano, a Comissão de

Participação Popular já está se preparando para a elaboração do novo Plano 2012-

2015, para haver um choque de participação popular ainda maior. É disso que a Casa

precisa, que Minas Gerais precisa: de participação popular, e não restringir tal

participação por meio de lei delegada, de calar a boca do Legislativo. O povo precisa

participar, como vem participando, o que é muito importante para dar transparência e

coesão ao nosso planejamento, que é fundamental para o Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, ocupo a tribuna neste momento para hipotecar

solidariedade ao companheiro Deputado André Quintão, na sua fala, quando

comentou sobre a necessidade de dinamizar as atividades da Copanor, para dotar de

serviços de água tratada, assim como de esgoto, as regiões mais carentes de Minas

Gerais.

Devo ressaltar que tem razão o Deputado André Quintão quando disse que esta

Assembleia se esforçou muito para que esse projeto fosse aprovado, nesta Casa, em

tempo recorde. A Copanor foi criada levando em consideração que teríamos,

anualmente, cerca de R$245.000.000,00 de investimentos naquela região. Sentimos
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que efetivamente existe uma diminuição, uma redução da velocidade das obras da

Copanor; e também que há dificuldade para que as localidades com menos de 200

mil habitantes possam receber os recursos para também poder usufruir um sistema

de água tratada, para se ter saúde no campo.

Posso notar, Sr. Presidente, que, quando se fala em água para todos - lembramos

também do programa Luz para Todos, que coordenei nos dois primeiros anos na

minha região pelo governo do Estado -, há uma mudança muito profunda e

importante em Minas Gerais. Com o Luz para Todos, milhares de casas foram

construídas na zona rural de Minas Gerais. Houve não uma volta, mas um

reassentamento no campo. Quando se fala na necessidade de se ter água tratada

para as comunidades rurais, fala-se exatamente do que o Deputado André Quintão

citava aqui, ou seja, da necessidade de não se permitir a aceleração do êxodo rural.

Concordo com essa tese.

Gostaria de ressaltar que a iniciativa do governo de Minas de criar a Copanor foi,

realmente, uma de suas ações mais importantes. Trata-se do maior programa de

fornecimento de água tratada para populações carentes e do maior programa de

saneamento básico de regiões carentes do mundo, levando-se em consideração a

área territorial dos Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas, onde a

Copanor está apta a trabalhar.

Tivemos dificuldades de obter recursos este ano, e não sei quais foram. Houve

dificuldade na fiscalização, pois ela teria de ser contratada. Há um movimento que

tenta impedir a contratação de pessoal por parte das empresas do governo, uma

exigência de se fazer concurso para tudo. Mesmo sabendo que a obra é temporária,

querem fazer concurso para admitir mais servidores. Então há uma dificuldade

também na fiscalização das obras. Tenho trabalhado muito com os Prefeitos da

região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, acompanhado obra a obra, Município

a Município. Há também dificuldades de ordem política. Por exemplo, a Prefeita da

minha cidade, do PT, até hoje não aderiu ao programa, embora tenhamos 19

localidades rurais para serem beneficiadas pela Copanor com água e esgoto tratados.

Tínhamos dificuldades em alguns outros Municípios. Por exemplo, fomos a Itaipé

para uma reunião com o pessoal, os Vereadores, para esclarecê-los sobre o
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funcionamento da Copanor, a fim de que a aceitassem. Fomos também a Pescador,

quando convencemos os Vereadores a aceitarem a assinatura do convênio com o

governo do Estado para fazer a Copanor funcionar no Município. Tivemos de ir a

vários Municípios, inclusive a Malacacheta, onde visitamos dois Distritos, para tentar

convencer a população e os Vereadores de que era necessário fazer a adesão à

Copanor.

Trata-se de uma empresa que trabalha com dinheiro a fundo perdido, alocado pelo

Estado. Claro que, quando o Deputado André Quintão fala em PPAG, da necessidade

de se fazer uma política pública de água para todos, concordamos plena a

absolutamente, mas gostaríamos também de ver, no Orçamento deste ano, qual será

o valor destinado para essa empresa, no ano que vem, porque neste não foram

aplicados os R$245.000.000,00. Isso ocorreu no ano passado, mas não neste ano.

Temos, então, de fiscalizar também o Orçamento. Estaremos aqui, a postos, junto

com o Deputado André Quintão.

Gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, que a minha tendência natural é dar suporte a

este governo que se reinaugura. Fui Prefeito duas vezes. Quando ouço falar que é

estranho, que é muito diferente, que é uma coisa maquiavélica essa história de lei

delegada, lembro-me de como sofri quando Prefeito e não se podia ter a lei delegada

para fazer as mudanças necessárias para a máquina funcionar. A estrutura

administrativa precisa ser reciclada de tempos em tempos, não pode ficar paradinha,

funcionando sempre do mesmo jeito. É preciso oxigená-la. Para isso é preciso

alteração, mudança. Se um órgão não estiver funcionando em determinada

secretaria, que seja transferido para outra. Por exemplo, no passado recente,

fecharam a Secretaria de Minas e Energia. Critiquei isso aqui em 2007, pois um

Estado minerário não pode deixar de ter uma Secretaria de Minas e Energia. E o que

anuncia o Governador? Que essa reforma de início de governo criará também a

Secretaria de Minas e Energia, que naquela oportunidade era Secretaria de Recursos

Minerais, Hídricos e Energéticos. Quando tiraram o Departamento de Recursos

Hídricos da Secretaria e levaram-no para o Meio Ambiente, levaram um órgão

conflituoso.

O Departamento de Recursos Hídricos funcionar na Feam é um completo disparate,
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não deveria estar lá. Afinal, um é operativo; o outro é fiscalizador, controlador.

Portanto, há coisas para serem alteradas. Tenho certeza de que o Governador

Anastasia precisará da delegação de poderes desta Assembleia, e estou aqui para

hipotecar-lhe minha solidariedade. Em outra oportunidade, pretendo detalhar minha

participação nesse processo, que tem como objetivo dar ao novo governo o crédito de

confiança, da mesma forma como se deve fazer com a Presidente eleita, Dilma

Rousseff, para que ela possa acertar e fazer o Brasil caminhar mais rapidamente na

direção do progresso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Doutor Viana,

solicitando a destinação da 1ª Parte de uma reunião ordinária para homenagear o Sr.

Emílio de Vasconcelos Costa - Dr. Milito - pelo centenário de seu nascimento; e, nos

termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado

Gustavo Valadares e outros, solicitando a convocação de reunião especial para

homenagear o Deputado Federal José Rafael Guerra Pinto Coelho pelos 40 anos

dedicados à saúde e pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Minas Gerais

e à Nação Brasileira na Câmara dos Deputados.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Administração Pública em que

solicita sejam encaminhadas à Ordem dos Advogados do Brasil/Comissão de

Prerrogativas as notas taquigráficas da reunião dessa Comissão realizada no dia

22/6/2010 e providências para a anulação dos atos eivados de vícios e a



____________________________________________________________________________
450

responsabilização das autoridades envolvidas, em especial, da Presidente da Junta

Central de Saúde - JCS - da Polícia Militar. Em votação, o requerimento. As

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

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Administração Pública em que solicita sejam

encaminhadas ao Conselho Regional de Medicina as notas taquigráficas da reunião

dessa Comissão realizada no dia 22/6/2010 e providências para a anulação dos atos

eivados de vícios e a responsabilização das autoridades envolvidas, em especial, da

Presidente da Junta Central de Saúde - JCS - da Polícia Militar. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 4.615/2009, das Comissões de Participação Popular e de

Transporte, em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido

de informações sobre o montante recebido com a cobrança de pedágio pelas

concessionárias no Estado, bem como o montante investido, discriminado por

rodovia. 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 5.062/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ao Secretário da Saúde pedido de informações sobre providências

tomadas com relação ao pronto atendimento aos portadores de silicose, de forma a

garantir-lhes diagnóstico adequado. 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 5.242/2009, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de informações sobre pacientes com

transtorno mental que cumprem medida de segurança de internação, por comarca e

local. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda

nº 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. As Deputadas e os

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

Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 5.242/2009 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 5.448/2010, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de Administração

Penitenciária pedido de informações sobre os treinamentos de tiros oferecidos por

essa Secretaria aos Agentes de Segurança Penitenciária efetivos e contratados. 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 6.610/2010, da Comissão de Administração Pública, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações

sobre: a exoneração de Agentes Socioeducativos e Penitenciários contratados, em

desrespeito ao que preceitua a Lei nº 18.185, de 4/6/2009, no que tange ao prazo de

aviso previsto no art. 13, II, e ao pagamento de verbas rescisórias; a discriminação na

realização dos psicotécnicos nos cursos de requalificação dos Agentes; o

descumprimento dos repasses previdenciários, em desconformidade com o art. 14 da

Lei nº 18.185, de 2009; a falta de fornecimento das carteiras funcionais aos Agentes

Penitenciários e Socioeducativos contratados, o que dificulta o trabalho de escolta; o

descumprimento dos direitos constitucionais dos servidores, conforme previsto no art.

39 da Constituição Federal, especificamente a inobservância do adicional noturno e

da jornada de trabalho. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio em que solicita a palavra

pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, colegas Deputados, pessoas que

nos acompanham na Casa do povo mineiro ou que nos assistem pela TV Assembleia,

quero trazer a esta Assembleia a minha manifestação. Falo pelo povo da minha

querida cidade de Oliveira, que tenho a honra de representar na Assembleia mineira

como Deputado majoritário pelo segundo mandato consecutivo. Serei sempre grato
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ao povo de Oliveira.

Oliveira é uma cidade que considero extensão da minha terra natal, já que ali tenho

vários familiares e ainda tenho uma relação de amizade e trabalho com o povo da

cidade. Conheço as raízes, os valores e a formação cristã do seu povo, além do seu

espírito de solidariedade permanente. Por falar em solidariedade, é justamente isso

que desejo trazer ao povo de Oliveira, de modo especial ao Bispo, aos Padres e a

todos os fiéis da Igreja Católica.

A ofensa por eles recebida alcança todo o povo brasileiro. O Brasil é um país de

formação cristã e que tem, nas suas raízes católicas, uma história que pode

perfeitamente escrever a história do povo brasileiro. O espírito de solidariedade e a

preferência pelos mais pobres, ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é um

dos pilares fundamentais da nossa Igreja, foram atacados de maneira covarde e

infeliz, num recente pronunciamento, pelo Prefeito da minha querida cidade de

Oliveira. Se não o conhecêssemos, poderíamos dizer que foi uma grande surpresa,

mas na verdade, infelizmente, sobre esse tipo de colocação impensada, não é uma

surpresa para nós que ela tenha vindo do Prefeito. Porém dessa vez ele passou dos

limites de qualquer senso crítico - pior, do respeito ao próximo.

Recentemente ouvi uma entrevista do Prefeito de Oliveira a uma rádio local. Então

vários Vereadores, cidadãos e, naturalmente, membros da Igreja Católica, uma

absoluta maioria dos cidadãos da nossa querida cidade de Oliveira, revoltados que

estão, trouxeram até mim a gravação dessa entrevista. E eu só acreditei depois que

ouvi a fita.

Sr. Presidente, para se ter uma idéia, o Sr. Prefeito, ao analisar positivamente os

resultados da eleição presidencial, em âmbito nacional - por sinal um resultado que

ele, obviamente, tem suas razões para comemorar, já que foi um cabo eleitoral da

candidata Dilma Roussef -, estava ciente de que, na cidade de Oliveira, o candidato

José Serra obteve trezentos e poucos votos a mais que a candidata Dilma, algo que

não merece nenhuma polêmica muito grande, é um ambiente democrático, afinal de

contas o candidato José Serra tem cerca de 45% dos votos de todos os brasileiros.

Foi uma disputa natural e forte - tanto é que foi para o 2º turno. Cidades como Belo

Horizonte deram ao candidato José Serra uma votação maior do que à candidata
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Dilma. E assim aconteceu em alguns Estados da Federação. Isso é algo normal, que

nem nós, do PSDB, temos de achar que é uma glória nem ninguém do PT ou do

PMDB tem de achar que é um grande desastre.

Mas o Sr. Prefeito fez os seguintes comentários, atendo-se praticamente a isso.

Disse o Sr. Prefeito: “Isso é uma demonstração da atitude absurda da Igreja Católica.”

E acrescentou: “A Igreja Católica que nunca fez nada pelos pobres, o Bispo, que

nunca fez nada pelos pobres e os Padres, que nunca fizeram nada pelos pobres”. E

foi por aí, nessa prosopopéia de asneiras, de absurdos, Deputado André Quintão -

coisa com que V. Exa. não comunga, como acredito, que nem a própria estrutura do

PT ou do PMDB, Deputado Getúlio Neiva, concordaria - , chegando ao ponto de

dizer: “Eu pedirei à coordenação da campanha da Presidente Dilma e ao PT que

processem a CNBB”. Isso porque os trezentos e poucos votos a mais que o Serra

teria tido em Oliveira seriam frutos de uma ação absurda e abusiva da Igreja, da

CNBB, do Bispo, etc.

Mas, se não bastasse isso, o que nos tocou profundamente foi o vídeo de um

Prefeito eleito dizendo o absurdo de que a Igreja Católica, os Bispos, os Padres e a

CNBB nunca fizeram nada pelos pobres. Srs. Deputados, quando me contaram isso,

eu falei que acreditaria só se ouvisse. Fui lá e ouvi. O Prefeito ligou para a rádio e

falou uma série de absurdos. A ligação caiu - ou então alguém pode ter percebido

que ele estava falando muita coisa absurda e ajudou a ligação a cair -, mas ele ligou

de novo. Ao fazer isso, ele insistiu na tese de dizer que a Igreja Católica, não esse ou

aquele Padre, ou esta ou aquela liderança, mas que a Igreja Católica jamais havia

feito nada pelos pobres. E que ela, portanto, estava a merecer um processo, porque

teria tomado partido, se esquecendo da história - e eu falo “se esquecendo” porque é

inaceitável que alguém que é Prefeito de uma cidade fantástica, pessoa que não é

nenhum analfabeto dizer uma coisa dessas. Pareceu-me que ele é analfabeto

político, mas o conhecimento das letras domina plenamente e creio o da nossa

história também.

Tomemos apenas a nossa história recente. Lutamos para sair do regime militar e a

Igreja Católica sempre deu guarida àqueles perseguidos pela ditadura. Ajudou ainda

no surgimento do PT. Eu fui um dos fundadores. Ora, o PT praticamente nasceu
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dentro das Igrejas. Aqui mesmo temos um Deputado Estadual Padre, que foi eleito

Deputado Federal e votado em Oliveira. Ele é do PT e um apoiador da candidata

Dilma. Como pode alguém, exercendo o cargo de Prefeito de uma cidade, chegar a

esse absurdo de acusar a Igreja Católica, os Padres e os Bispos de nada fazerem

pela pobreza? E acusou a Igreja Católica de ter interferido no processo eleitoral a

favor desse ou daquele partido. Coisa sem nenhum sentido ou propósito.

Volto a dizer que a razão de minha fala é solidarizar-me com o povo de Oliveira,

porque sei que isso os ofendeu mais que a todos nós, mineiros e brasileiros, que

tomamos conhecimento dessa fala. Nem a traria aqui porque comentar algo tão ruim,

tão infeliz, não é meu estilo, mas como esse assunto está engasgado nas pessoas de

bem, nos homens sérios, nos diversos Vereadores de todos os partidos que

representam o povo de Oliveira, nas diversas lideranças e, em especial, é claro, nos

líderes religiosos da cidade e da região, visto que lá é sede de uma diocese que não

se instalou agora, mas que já tem décadas de história. Eles não se ocupam com isso

ou deixam isso estabelecer qualquer sentimento de ódio ou rancor em seus corações,

mas, sem dúvida, as palavras ainda retumbam em seus ouvidos. Por ali passaram

inúmeros Bispos, formaram-se centenas de Padres. Portanto, Oliveira é uma cidade

de tradições, de valores familiares e cristãos, e aquele que ocasional e

temporariamente ocupa a condição de ser seu representante, ocupando a função de

falar pelo povo na condição de uma autoridade maior, precisa ter responsabilidade

com o que fala. Não pode sair falando um absurdo desses; é muita falta de respeito

com a história da Igreja Católica.

Ainda que eu não fosse católico, diria isso porque convivo com meus irmãos

evangélicos, com quem tenho uma relação absolutamente harmoniosa. Aliás, sou

parceiro de diversas denominações evangélicas. Sei que as demais instituições

respeitam a Igreja Católica e jamais falariam isso de uma forma irresponsável e

generalizada. Essa Igreja tem uma história de serviços prestados à humanidade. Ela

erra? Sim, como qualquer instituição humana. Embora a serviço de Deus e sob a

orientação de Cristo, é uma organização humana, sujeita a falhas, como todos nós,

mas não está a merecer um comentário malicioso, maldoso, irreverente e

desrespeitoso dizendo que nada fez ou faz pelos mais pobres e, pior, que houve, por
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sua parte, interferência de natureza partidária nesta eleição. De maneira alguma.

A Igreja Católica apenas se manifestou dizendo que, como uma instituição criada

no exemplo de Cristo, defende a vida. Não tenho nenhum constrangimento de dizer

que recebo isso como uma orientação. Eu, como Deputado Estadual e como

Deputado Federal eleito, tenho compromisso com a vida. Isso não tem nenhuma

conotação partidária, mas decorre de uma orientação de natureza espiritual, a bem

do nosso povo, que pode e deve ser acolhida por todos os partidos. Os dois

candidatos do segundo turno fizeram isso, e foi bom que tenham feito. Ambos

disseram que tinham compromisso com a vida e com a liberdade religiosa. Que bom,

pois se pacificou o assunto. Mas alguém, depois da eleição definida, fez uma

referência tão infeliz!

Fica aqui uma moção de solidariedade à Igreja Católica e, em especial, à Diocese

de Oliveira, atacada de uma forma infeliz, injusta e extremamente equivocada.

Obviamente, deixo meu repúdio às palavras do Sr. Prefeito Ronaldo Resende, que

preferia nem mencionar. No entanto, é preciso que isso fique registrado nos anais

desta Casa, e é meu dever fazê-lo.

Não guardo mágoa dele, como nunca guardei de ninguém. Por inúmeras vezes,

após eu mesmo ser atacado pelo Prefeito com adjetivos inadequados, infelizes e

desrespeitosos, retornei a Oliveira, estendendo a minha mão para trabalhar pela

cidade - aliás, continuarei assim, ou seja, trabalhando por Oliveira. Não me calarei

diante dessas atitudes irresponsáveis, que não condizem com a história e com os

valores do meu querido povo dessa cidade.

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento com boas notícias. Estive reunido

com o Secretário Antônio Jorge, que, aliás, reitero ser competente, zeloso e

dedicado, para tratar de assuntos referentes à saúde. Tive a felicidade de falar sobre

o hospital de Oliveira, onde precisamos ver funcionando uma UTI, assim como um

serviço de hemodiálise. É nosso compromisso promover com o Secretário uma

parceria, para, neste próximo mandato, viabilizarmos conquistas para a estrutura de

saúde de Oliveira.

Tratei também da situação emergencial em que está o Hospital São João de Deus e

do risco de paralisação da maternidade. Encontrei o apoio do governo do Estado,
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para, em parceria com o Sr. Vladimir, Prefeito de Divinópolis, e os Prefeitos das

cidades vizinhas, superarmos esse problema, tendo um aporte de recursos

inicialmente por parte da Prefeitura, a fim de auxiliar esse hospital a remunerar mais

adequadamente os plantões da maternidade e, além disso, no próximo ano, garantir

que parte do recurso do Pro-Hosp seja usado para o pagamento de salários e para

complementar essa parte da folha de pagamento. Isso hoje não é permitido. No

entanto, estamos conseguindo que até 20% do Pro-Hosp, que correspondem a um

valor significativo, sejam destinados mensalmente a complementar os plantões, a

ajudar a resolver esse problema e a manter o funcionamento da maternidade do

Hospital São João de Deus, onde havia até certa ameaça de paralisação. Na

verdade, esses profissionais são contratados por plantão e já haviam dito que, sem

um reajuste adequado, não aceitariam a renovação do contrato. Então não se tratava

de greve. Simplesmente não fariam mais plantões. Aí, teríamos instalado o caos.

Concluindo, mais uma conquista ocorreu nesta semana. Reuni-me com a Sra. Ana

Lúcia Gazzola, nossa querida Secretária de Desenvolvimento Social, muito

competente e dedicada. Levei a reivindicação da Associação de Combate ao Câncer

- Acccom -, que é uma das referências do Centro-Oeste mineiro e do povo, que se

une solidariamente para dar apoio a quem está sofrendo e enfrentando tratamento de

câncer. Além de apoiar o hospital do câncer do Centro-Oeste mineiro, que está

localizado em Divinópolis, a Acccom atende a mais de 60 cidades e possui uma casa

de apoio fantástica, na qual as pessoas recebem um apoio complementar durante o

tratamento. Hoje consegui incluir a Acccom no Conta com a Gente, que é um

programa de parceria entre a Secretaria e a Cemig, para ajudá-la a complementar

esse trabalho que é realizado no hospital do câncer. Esse é um avanço importante e

depende de que todos continuem ajudando essa associação a auxiliar, numa hora tão

difícil, quem sofre dessa enfermidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância de mais 1 minuto. Fica registrado

que, enquanto alguns falam bobagem, podemos trabalhar perfeitamente para

melhorar a saúde e a área social e tocar a vida para frente, pois a vida pública nos dá

a alegria de fazer o bem. Não precisamos de nos ocupar com essas coisas que

realmente não constroem nada.
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* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

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

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 17,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/11/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

Fase: Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

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

Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília

Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte

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

Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo

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

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h12min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero abordar uma questão importante.

Durante este ano, votamos, nesta Casa, um importante projeto que autorizou o

governo do Estado a fazer um empréstimo junto ao Banco Mundial e ao BNDES.

Ficou muito claro, Sr. Presidente, que esse empréstimo, após aprovado, visava

compensar o Estado pelas perdas financeiras decorrentes da crise econômica de

2009, durante a qual as finanças de Minas Gerais sofreram um impacto bastante

significativo, especialmente em função da pauta de exportações, que é muito

centrada no minério, ou seja, nas “commodities” minerárias e também nas

“commodities” agrícolas. Então, isso fez com que a arrecadação do Estado, em 2009,

sofresse uma queda significativa, algo em torno de 22%. A crise também afetou

diretamente os Municípios. O que foi discutido na época? O governo federal fez uma

compensação direta aos Municípios, promovendo uma recomposição, para que a

arrecadação de 2009 ficasse no patamar da de 2008, e autorizou os Estados a

fazerem a compensação da perda do Fundo de Participação do Estado - FPE - por

meio do referido empréstimo. Durante a tramitação do projeto nesta Casa, ficou

acertado - e todos os Deputados lembram-se disso - que a autorização para o

empréstimo do Estado deveria vir acompanhada de um fundo de compensação para
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os Municípios. Portanto, isso ficou acertado aqui, entre nós. Ficou deliberado até

mesmo que haveria uma tabela estabelecendo como os Municípios seriam

compensados, com base em sua população. Essa tabela iria variar de R$350.000,00

a R$5.000.000,00, dependendo do número de habitantes do Município. No entanto,

quando fariam o pagamento dessa compensação para os Municípios, a Advocacia-

Geral do Estado levantou a questão de que esse dinheiro não poderia ser repassado

aos Prefeitos e às Prefeitas, aos Municípios, no período das eleições, em função da

proibição da lei eleitoral, o que é bastante pertinente. Por essa razão, Sr. Presidente,

ficou acertado que, após o período eleitoral, essa compensação aos Municípios seria

feita. Como o Estado a faria, todos os Municípios apresentaram projetos para terem

acesso a esse importante fundo, que visa compensar as perdas que os Municípios

tiveram durante a crise econômica. Os Prefeitos e as Prefeitas trabalharam, foram à

Setop, apresentaram seus projetos e fizeram, como deveria ser feito, os devidos

protocolos. Sr. Presidente, passadas as eleições, está na hora de efetuarmos os

pagamentos aos Municípios, de o Estado fazer essa compensação. Levanto essa

questão por estar preocupado com a lentidão do governo do Estado em cumprir esse

compromisso. Ainda hoje recebi um telefonema da Prefeita de Contagem, Marília

Campos, que está preocupada com a demora da Setop para o pagamento dessa

compensação financeira, problema que também ocorre em Governador Valadares,

em Belo Oriente, em Teófilo Otôni. É importante, Sr. Presidente, que levantemos essa

questão, sobre a qual os Deputados precisam refletir, porque é preciso garantir esse

pagamento aos Municípios, sob pena de lhes causarmos graves prejuízos. Os

Municípios sofreram as principais perdas, foram os Prefeitos e as Prefeitas que mais

sentiram na carne a ausência do dinheiro para a continuidade de suas obras e de

seus programas. É importante que o Estado faça o pagamento dessa compensação o

mais rapidamente possível para que não haja a interpretação de que o Estado

escolheu pagar esse ou aquele Município em detrimento de algum outro, o que, se

ocorresse, feriria o princípio republicano. Levanto essa questão para que possamos

refletir sobre ela. Peço que o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, pense sobre

isso e dê resposta aos Prefeitos e às Prefeitas que estão aguardando por um

benefício, um direito dos Municípios e que até a presente data não foi pago.
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, volto a mencionar o que já

tenho dito há 22 anos. Uma tempestade acabou de cair em Belo Horizonte e toda a

cidade ficou inundada. O Prefeito de Belo Horizonte, se fosse ágil como o Deputado

João Leite, já teria mandado limpar todas as bocas de lobo. O Deputado João Leite,

com certeza, se estivesse à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, já teria mandado

limpá-las, desentupindo-as. O povo é mal-educado e continua jogando lixo nas ruas.

Enquanto me dirigia à Assembleia, passamos por várias ruas que viraram verdadeiros

rios. Peço ao Prefeito que, antes de as chuvas começarem de fato, pelo menos

mande limpar os bueiros. Muita gente pode reclamar de este Deputado mencionar

esse tipo de coisa na Assembleia, mas é importante lembrar que esta Casa tem

representantes de todas as comunidades. Criamos, há 15 anos, a TV Assembleia,

justamente para mostrar esta Casa. No próximo dia 30 de novembro vamos fazer

uma festa para comemorar os 15 anos da TV Assembleia. Para quem não sabe, a TV

Assembleia vai debutar. Há 15 anos criamos essa televisão nesta Casa. Tivemos a

oportunidade de subir naquela tribuna, de apresentar um requerimento pedindo sua

criação, requerimento que foi aprovado aqui. Agora a TV Assembleia está no canal

aberto. Todos terão acesso e não só quem paga TV a cabo. O Ministro Hélio Costa

fez essa promessa há dois anos e agora seu Ministério está acertando os detalhes.

Falo isso porque a TV Assembleia fica o tempo todo ligada na Prefeitura de Belo

Horizonte. O Prefeito de Belo Horizonte e seus assessores assistem à TV Assembleia

o tempo inteiro. Temos 100% de audiência em todas as redações, jornais e rádios

que têm um jornalismo intenso como a Rádio Itatiaia. O Márcio Doti fala o seguinte:

“Esse monitor aqui vai ficar ligado constantemente na TV Assembleia porque lá as

coisas acontecem”. Não estou entendendo porque o Prefeito de Belo Horizonte fica

mandando apagar luz para cá e para lá. O Prefeito resolveu fazer economia na

Prefeitura. Onde havia duas lâmpadas acesas ele mandou acender apenas uma. Os

funcionários da Prefeitura estão com dificuldade até de trabalhar. Dessa maneira fica

difícil até mandar limpar as ruas e os bueiros de Belo Horizonte. A chuva está

chegando e não queremos mais aceitar rios passando por Belo Horizonte. Fica aqui

meu apelo ao Prefeito de Belo Horizonte. Tenho certeza absoluta de que, amanhã,

veremos mais uma vez nos jornais que Belo Horizonte virou um rio por causa da
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chuva. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Aproveitando o embalo do Deputado Alencar da

Silveira Jr., que está fazendo vários apelos aqui, gostaria de lembrar a esta Casa que

ontem encerrou-se mais um feriado prolongado em todo o País. Tivemos a infeliz

notícia de que batemos mais uma vez o recorde do número de mortos nas rodovias

que cortam o País, em especial o nosso Estado. Foram 35 mortes. Faria aqui um

apelo ao governo federal, aos governos estaduais e porque não às Prefeituras? Não

basta investirmos em duplicação, restauração, reforma de nossas rodovias, sejam

elas federais, sejam estaduais, sejam municipais. Se não começarmos a fazer uma

política de educação para o trânsito nas cidades e nas estradas, durante todo ano e

não apenas nos períodos de férias escolares, o saldo de mortes continuará

crescendo a cada férias ou feriado prolongado. O convite e a convocação que faço é

para que nossos Governadores, Prefeitos - principalmente os das grandes cidades - e

representantes do governo federal iniciem urgentemente uma campanha educativa

para conscientizar o motorista brasileiro. Assim poderemos diminuir o número de

imprudências cometidas em nossas estradas. As mortes ocorreram, em sua grande

maioria, em estradas que estão em péssima situação, mas algumas aconteceram em

estradas em boa situação, com boa pista de rolagem e segurança. Ou seja, foram

frutos da total imprudência de nossos motoristas. Então, é preciso que os governos

se unam em prol de uma política educativa para conscientizar o motorista brasileiro.

Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Gustavo Valadares, concordo com V.

Exa. e quero dizer que, no dia 30 de novembro, às 14h30min, a Comissão de

Segurança Pública vai fazer uma audiência pública a pedido da Associação Nacional

de Educação de Trânsito exatamente para discutir essa questão. Queria deixar

registrado nesta Casa que esse problema é gravíssimo, e temos de somar esforços

para solucioná-lo, pois muitas vidas são ceifadas. Estive neste final de semana em

Barão de Cocais. Gastamos 3 horas para ir e outras 3 para voltar devido a acidentes,

e um deles foi causado por problemas de saúde do motorista de um caminhão: ele

faleceu, e o veículo ficou destruído. Na volta, tivemos problemas por causa de novos

acidentes. Conversamos com o Deputado João Leite, Presidente da Comissão de
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Segurança Pública, e concluímos que precisamos dar continuidade à questão do

trânsito como segurança pública. A Bancada do PT tem feito essa discussão. É

importante somarmos esforços suprapartidários para contribuir e fazer com que haja

investimentos muito maiores na educação para o trânsito, começando com as

crianças. É necessário que a imprensa, os canais de televisão e a TV Assembleia

invistam mais no tema. Depois poderemos ampliar a fiscalização. É preciso, porém,

criar antes uma consciência, pois muitas vidas são ceifadas no nosso país. Obrigada.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de

amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados

para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/11/2010

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Agostinho

Patrus Filho, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, 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 tratar de 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 pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.938/2010

(relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Jayro Lessa, Presidente - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Inácio

Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE TERRA

DEVOLUTA DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM Nº 534/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o inciso V do art.

90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62

dessa Carta, enviou a esta Assembleia Legislativa, por meio da mensagem em

epígrafe, três processos administrativos de legitimação de posse de terra devoluta

rural do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/7/2010 e distribuída a esta

Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 1993, que disciplina a tramitação da matéria, compete ao presente órgão

colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos, examiná-la quanto aos pressupostos

legais.

Fundamentação

Por intermédio da Mensagem nº 534/2010, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa três processos de legitimação de terras devolutas rurais, situadas nos

Municípios de Araçuaí e Rio Pardo de Minas, com áreas entre 100ha e 250ha,

devidamente instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter –,

autarquia vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma

Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à Assembleia

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a alienação ou a

concessão de terra pública, ressalvados os casos de legitimação de terras devolutas
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situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com áreas limitadas a

500m² e 2.000m², respectivamente; de alienação ou concessão de terra pública

prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado em lei; de concessão gratuita

do domínio de área devoluta rural inferior a 50ha a quem cumpra os requisitos

constitucionais; de ação judicial discriminatória, limitada à área de 250ha, cumprida

sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, com devolução,

pelo ocupante, da área remanescente; e de alienação ou concessão de terras

públicas e devolutas rurais com área de até 100ha.

Cabe observar, ainda, que o § 6º do art. 247 permite a alienação de terra devoluta

rural, por compra preferencial, até a área de 250ha, a quem torná-la economicamente

produtiva e comprovar sua vinculação pessoal a ela.

O art. 18 da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras públicas e devolutas

estaduais, estabelece que, para tornar o lote economicamente produtivo, o posseiro

deve utilizar, no mínimo, 30% de sua área aproveitável para a agricultura, 50% para a

pecuária, ou 40% para as duas atividades. A vinculação pessoal à terra é definida

pelo art. 19 da mesma lei como a residência em localidade que permita ao ocupante

ou a seus familiares assistência permanente à área e a sua efetiva utilização

econômica.

Após análise da documentação enviada pelo Iter, constatamos que os três

processos em análise estão de acordo com a legislação vigente, pois as áreas têm

entre 100ha e 250ha, e seus beneficiários utilizam mais de 40% para as atividades de

agricultura e pecuária, além de residirem no Município em que se encontra a gleba ou

em Municípios limítrofes. Atendem, portanto, aos requisitos legais de preferência em

sua aquisição previstos no § 6º do art. 247 da Constituição do Estado.

Por fim, é importante esclarecer que a tramitação dos processos de que trata a

proposição em análise observará a aplicação da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de resolução, a seguir

formalizado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2010



____________________________________________________________________________
465

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, as alienações de terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienações de terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n° , de de de 2010.)

* - A tabela contendo as alienações de terras devolutas especificadas acima foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 18.11.2010.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.161/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a União Metropolitana por Moradia Popular de

Belo Horizonte – UMMP-BH –, 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. 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 3.161/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

União Metropolitana por Moradia Popular de Belo Horizonte – UMMP-BH –, com sede

no Município de Belo Horizonte, entidade de direito privado, sem fins lucrativos,

instituída para representar, no âmbito da Região Metropolitana de Belo Horizonte, as

diversas organizações populares que lutam por moradia.

Na busca de alternativas para a política habitacional popular, a entidade incentiva

os movimentos populares a se organizarem, com gestão autônoma, ampla
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democracia e liberdade de participação; orienta sobre a necessidade do atendimento

da função social das propriedades; busca sensibilizar a sociedade sobre o déficit

habitacional na região e seus significados político, social, econômico e cultural;

desenvolve estudos sobre novas possibilidades de moradias populares; representa os

interesses de seus associados perante o poder público.

Considerando o importante trabalho desenvolvido pela UMMP-BH, é meritória a

pretensão de declará-la de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.161/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.904/2009

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Municipal Anti-Drogas - Imad -, com sede no

Município de Uberaba.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.904/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública o

Instituto Municipal Anti-Drogas - Imad -, com sede no Município de Uberaba, entidade

de direito privado, sem fins lucrativos, com atuação na região do Triângulo Mineiro.

Na luta contra o uso de drogas, especialmente entre o público feminino, a instituição

tem como propósito implantar espaços de reabilitação para dependentes, onde serão

desenvolvidas as competências necessárias à sua reinserção econômica e social,

realizar atividades voltadas para a prevenção do uso de substâncias psicoativas nas

áreas de educação e informação, atender as famílias e comunidades, criando uma
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rede de informações e apoio, ministrar cursos de qualificação para membros de

grupos familiares e comunitários e manter instituições de ensino profissional, técnico,

tecnológico e de pesquisa aplicada.

Considerando o importante trabalho desenvolvido pelo Imad na promoção da

cidadania e dos direitos humanos, é meritória a pretensão de declará-lo de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.904/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.129/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Nova União dos Amigos

Caminhoneiros da Região, com sede no Município de Pratápolis.

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 4.129/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Nova União dos Amigos Caminhoneiros da Região, com sede no

Município de Pratápolis, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

instituída em 2007 por proprietários de veículos de carga da região do Médio Rio

Grande.

A entidade tem como propósito criar e manter fundos para a restituição ou reforma,

em casos de incêndio, roubo ou abalroamento de veículo pertencente a seus

associados; executar programas de desenvolvimento para melhorar suas condições

sociais e econômicas, incrementando sua qualidade de vida; e realizar eventos como
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festivais, feiras beneficentes, leilões e competições esportivas.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Associação Nova União dos Amigos

Caminhoneiros da Região, é meritória a pretensão de declará-la de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.129/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.303/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanam, com

sede no Município de Florestal.

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 4.303/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Obra Assistencial Antônio Frederico Ozanam, com sede no Município de Florestal.

Obra unida da Sociedade São Vicente de Paulo, de caráter filantrópico e sem fins

lucrativos, a entidade se dedica à prática da assistência social, visando à promoção

humana.

Vinculada ao Conselho Central de Juatuba e ao Conselho Metropolitano de

Divinópolis, a instituição mantém estabelecimento destinado a abrigar pessoas

idosas, reconhecidamente pobres, de ambos os sexos, com condições precárias de

saúde física e mental; e presta assistência material, moral, intelectual e social a seus

assistidos, proporcionando-lhes liberdade e dignidade.

Considerando o importante trabalho desenvolvido pela Obra Assistencial Antônio

Frederico Ozanam, é meritória a pretensão de declará-la de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.303/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.657/2010

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

objetivo dar nome à rodovia que menciona.

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 4.657/2010 tem por escopo dar a denominação de Antônio

Chaves do Carmo ao trecho rodoviário compreendido entre o entroncamento da

MGC-120 com a BR-259 e o Município de Coroaci.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade dar nova redação ao art. 1o da proposição, a fim de

identificar corretamente o trecho que se pretende denominar: trecho da Rodovia MG-

314 que liga o Município de Coroaci à BR-259.

Como esclarece o autor da matéria, a história de vida de Antônio Chaves do Carmo

guarda estreita relação com a abertura das estradas que servem o Município de

Coroaci e evidencia sua participação na prestação dos serviços de transporte à

população desse Município.

Mais conhecido como Tonim Chaves, o homenageado nasceu em Virginópolis, em

1922. Filho de um lavrador e uma doméstica, casou-se, em 1949, com Helena da

Costa Coelho, com quem teve oito filhos.

Começou a trabalhar cedo, dirigindo um dos jipes que fazia parte do comboio que

atendia os moradores da região, criando, assim, a primeira linha de ônibus municipal.
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Também foi autônomo por um tempo, realizando transporte de passageiros e

mercadorias entre os Municípios de Governador Valadares e Coroaci.

Finalmente, adquiriu uma jardineira, ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo,

que foi o primeiro a fazer o referido trajeto. A linha passou a se chamar Suassuí, a

seu pedido, em homenagem ao rio cujo curso percorre o mesmo trajeto.

Aposentou-se como Motorista da Prefeitura Municipal de Coroaci, vindo a falecer

em 1992. Homem honesto, íntegro e humilde, é até hoje lembrado pela população

local como o saudoso Tio Tonim.

Isso posto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei

em análise é meritória e oportuna, demonstrando o reconhecimento da população

pelos serviços por ele prestados.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.657/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.661/2010

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Evangelização e Ação

Social de Formiga – Aceaf –, com sede no Município de Formiga.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme

preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.661/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária de Evangelização e Ação Social de Formiga – Aceaf –, com

sede no Município de Formiga. Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter cultural e social, é constituída pela união de moradores e representantes da
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comunidade.

A instituição tem como objetivo executar serviços de radiodifusão comunitária, bem

como oferecer mecanismos para a formação e a integração da comunidade,

estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; realizar atividades de utilidade

pública, inclusive em apoio à defesa civil; contribuir para o aperfeiçoamento

profissional de jornalistas e radialistas; permitir a capacitação dos cidadão no

exercício de seu direito de expressão.

Considerando o importante trabalho desenvolvido pela Aceaf na promoção da

cidadania e dos direitos humanos da comunidade em que atua, é meritória a

pretensão de declará-la de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.661/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.666/2010

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 a Associação Comunitária dos Bairros Alvorada

Industrial, Bandeirantes e Marques Industrial, com sede no Município de São Joaquim

de Bicas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.666/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Bairros Alvorada Industrial, Bandeirantes e Marques

Industrial, com sede no Município de São Joaquim de Bicas, entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como propósito promover o desenvolvimento
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comunitário e a integração social de seus associados.

No cumprimento de seus objetivos, a instituição desenvolve programas nas áreas

da assistência social, da saúde, da educação, da cultura, do esporte e do lazer,

visando à defesa dos interesses coletivos, em especial os da criança, do adolescente

e da terceira idade; além de fomentar projetos alternativos voltados para a geração de

renda e para a inserção, no mercado de trabalho, de pessoas da comunidade.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação, é oportuno conceder-lhe

o título de utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem por objetivo incluir o Município no art. 1º da proposição.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.666/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.782/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar

de utilidade pública a Associação Centro de Restauração Vida Nova, com sede no

Município de Esmeraldas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.782/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Centro de Restauração Vida Nova, com sede no Município de

Esmeraldas, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

fundada em 2007.

A instituição tem como finalidade acolher e orientar pessoas que sofrem de

dependência de substâncias psicoativas, com a finalidade de promover sua
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recuperação e reinserção na família e na sociedade.

Consideramos que a Associação Centro de Restauração Vida Nova desenvolve um

importante trabalho nas comunidades onde atua, em especial naquelas em situação

de vulnerabilidade, o que torna meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.782/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Fahim Sawan, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.877/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar

de utilidade pública a Associação dos Drepanocíticos do Leste Mineiro e Regiões -

Asdrelmir -, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.877/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Drepanocíticos do Leste Mineiro e Regiões - Asdrelmir -, com sede

no Município de Governador Valadares, entidade sem fins econômicos, que tem por

propósito contribuir para a formulação de políticas públicas e sociais voltadas às

pessoas com doenças falciformes e talassemias.

A doença falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil. É

uma alteração genética, caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante

designada hemoglobina S, que faz com que as hemácias adquiram a forma de foice

(falcizadas) em ambiente de baixa oxigenação, não sendo capazes de oxigenar o

corpo de modo satisfatório. As hemácias falcizadas têm dificuldade de circular na

corrente sanguínea e podem provocar obstrução vascular. Como consequência, as

pessoas com essa doença apresentam dores intensas, isquemia, necrose, disfunção
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e danos irreversíveis a tecidos e órgãos, além de anemia crônica.

A talassemia é também um doença hereditária que afeta o sangue. Nela, o defeito

genético resulta na redução da taxa de síntese de uma das cadeias da globina que

forma a hemoglobina. Essa redução pode causar a formação de moléculas anormais

de hemoglobina, causando anemia, o sintoma característico da talassemia.

É importante destacar que Minas Gerais foi o Estado pioneiro na implantação, em

1998, da Triagem Neonatal, conhecida popularmente como Teste do Pezinho, para a

identificação precoce da doença falciforme e outras hemoglobinopatias.

Com o claro objetivo de promover a atenção integral às pessoas com doença

falciforme e talassemia, bem como a seus familiares, por intermédio da educação, da

informação e do apoio assistencial, a Asdrelmir desempenha um importante trabalho,

sendo meritória a intenção de se lhe conceder o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.877/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.885/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Alberto Pinto Coelho, tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Sentinela da Cidadania de Bueno Brandão,

com sede no Município de Bueno Brandão.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este órgão colegiado

para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.885/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sentinela da Cidadania de Bueno Brandão, com sede no Município de Bueno

Brandão, organização não governamental, fundada em 2009, que tem por escopo

fomentar o desenvolvimento humano, visando à melhoria da qualidade de vida dos
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moradores do Município. Para tanto, a instituição acompanha o desempenho

orçamentário e financeiro do Município, de acordo com a Lei de Responsabilidade

Fiscal, com o intuito de fiscalizar os gastos públicos e combater possíveis desvios;

estimula a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, especialmente os

hídricos; promove o desenvolvimento sustentável; fomenta pesquisas e estudos sobre

impacto social e ambiental na região; implementa programas culturais e educacionais;

defende a preservação dos locais históricos e dos monumentos do Município e

divulga sua história e suas tradições; apregoa valores universais, como ética,

cidadania e direitos humanos.

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

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.885/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.890/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Fábio Avelar, tem como escopo declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária da Serra dos Pinheiros e Boa Vista –

Asspevi –, com sede no Município de Ponte Nova.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este órgão colegiado,

para deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.890/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária da Serra dos Pinheiros e Boa Vista – Asspevi –, com sede no Município

de Ponte Nova, entidade sem fins econômicos, que tem por objetivo precípuo

identificar e buscar soluções para os problemas que afetam a comunidade em que

está inserida. Para tanto, a instituição mobiliza a comunidade e estimula o

aproveitamento dos recursos disponíveis; intermedeia a compra e a venda de
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produtos dos associados; reivindica melhorias para a comunidade; busca parcerias

para a execução de programas de fomento e de ações que possam melhorar a vida

das pessoas; apoia os produtores familiares rurais; zela pela proteção da saúde, da

maternidade e da infância; combate a fome e a pobreza; facilita a criação e o

desenvolvimento de programas de geração de emprego e de renda; realiza ações de

preservação do meio ambiente; promove o desenvolvimento de atividades produtivas,

culturais, desportivas e sociais; visa à integração dos produtores com indústrias locais

e regionais.

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

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.890/2010, em

turno único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.913/2010

Comissão de Cultura

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Cavaleiros Comitiva Pé de

Serra, com sede no Município de Luz.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ele,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.913/2010 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Cavaleiros Comitiva Pé de Serra, com sede no Município de Luz,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo realizar

atividades culturais, resgatar as tradições locais e divulgar fatos de relevante

interesse para a comunidade.

Na consecução de seus propósitos, a instituição constitui-se em canal de interação
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e divulgação de acontecimentos relevantes para os luzenses; realiza eventos como

cavalgadas, encontros, rodeios e atividades correlatas; colabora com as iniciativas

que visem ao bem-estar da comunidade e defende, perante o poder público, a

melhoria da qualidade de vida dos moradores do Município.

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela Associação de Cavaleiros Comitiva

Pé de Serra, 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° 4.913/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.462/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão Especial sobre a Arbitragem, a proposição em epígrafe

dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado seja

parte e dá outras providências.

Preliminarmente a proposição em tela foi examinada pela Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as

Emendas de nºs 1 a 6, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com a

Emenda nº 5 e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2 ,3 ,4 e 6, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça.

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.

Fundamentação

O projeto em epígrafe objetiva adotar o juízo arbitral para a solução de litígios

atinentes a direito patrimonial disponível, em que o Estado e as entidades

descentralizadas (autarquias, fundações públicas e empresas estatais) sejam parte.
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O paradigma adotado é a Lei Federal nº 9.307, de 1996, que dispõe sobre a

arbitragem, embora esse diploma legal tenha sido concebido para a solução de

conflitos entre particulares.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição, mas apresentou as Emendas nºs 1

a 6, que tratam especificamente de: determinação de exigência licitatória, existência

de cláusula compromissória cheia ou a formulação de compromisso arbitral; exigência

de tribuna artibral com, no mínimo, três árbitros, com graduação superior; supressão

do termo “cheia” no art. 8º, realização de notificação pessoal da parte contrária, para

refutar ou concordar com a adoção do juízo arbitral; exigência de que as entidades

descentralizadas tenham experiência no ramo de atividade e estejam regularmente

constituídas há, pelo menos, três anos; e as citações realizadas no juízo arbritral

observarão as disposições correspondentes na Lei Federal nº 5.869, de 1973 -

Código de Processo Civil. É oportuno lembrar que o projeto em pauta cuida de uma

opção e não de uma imposição normativa, que só ocorrerá quando se tratar de direito

patrimonial disponível.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto de lei com

a Emenda nº 5 e pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 6, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça. A rejeição dessas emendas se baseou na

incompatibilidade das mesmas com a celeridade que se pretende atribuir ao juízo

arbitral, pois a Comissão entendeu que as mesmas acabam por dificultar e

comprometer a aplicação da lei. Destacou que a ideia básica da indisponibilidade, por

si só, não impede a utilização do juízo arbitral, nos acordos celebrados pelo Estado e

suas entidades descentralizadas, e que a moderna administração cede lugar, nos

casos em que é possível, à chamada “administração gerencial”, que privilegia as

metas ou resultados, voltada para uma nova concepção do agir estatal que enaltece a

pretendida eficiência com resultados positivos na vida do cidadão.

As medidas propostas não afetam o equilíbrio financeiro-orçamentário, não geram

novas despesas para o Estado, nem ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma

vez que o art. 11 do projeto em pauta exige edital de licitação e contrato público, que

conterá previsão de despesas com arbitragem, taxa de administração da instituição
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arbitral, honorários de árbitros, peritos e outros custos administrativos. Tal

procedimento previne, inclusive, ocorrência de gastos futuros pelo Estado, uma vez

que reduz, sobremaneira, os custos com o Poder Judiciário. O relator entende que as

mudanças propostas, além de aprimorar a legislação em vigor, fazem justiça à

população mineira, na medida em que são carregadas de relevante significado social

e, por todas essas razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.462/2010,

no 1° turno, com a Emenda nº 5, da Comissão de Just iça e pela rejeição das

Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 6, também da Comissão de Justiça.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Tiago Ulisses - Adelmo Carneiro Leão

- Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.507/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a obrigatoriedade de os depósitos de pneus, novos ou usados, ferros-velhos e

afins utilizarem sistemas de cobertura para evitar acúmulo de água que se torna foco

gerador do mosquito “aedes aegypti”.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, e

vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, em

cumprimento ao disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo obrigar os depósitos de pneus, novos

ou usados, ferros-velhos e afins a utilizar sistemas de cobertura para evitar o acúmulo

de água nesses reservatórios e, assim, a proliferação do mosquito transmissor da

dengue, o “aedes aegypti”. Para tanto, estabelece aos infratores as penalidades

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que dispõe sobre a proteção ao
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consumidor e dá outras providências.

Atualmente, a dengue é considerada um grave problema de saúde pública em todo

o mundo, principalmente em países tropicais como o Brasil. Ela causa morbidade

elevada entre os pacientes, que apresentam como principais sintomas febre alta,

dores de cabeça, prostração, dores nos músculos e nas articulações, náuseas,

vômitos, manchas vermelhas na pele e dores abdominais. Na forma hemorrágica,

pode causar alterações na coagulação sanguínea que levam a sangramentos na pele

e nos órgãos internos. Se a doença não for tratada com rapidez, o paciente infectado

pode ir a óbito em poucos dias.

Segundo dados do Ministério da Saúde, no primeiro trimestre de 2010 o número de

casos de dengue no Brasil teve um incremento de 79,85% em comparação com o

mesmo período de 2009. Até o início de abril desse ano foram notificados 447.769

casos de dengue em todo o País. Desses, 2.561 foram considerados casos graves,

com 117 óbitos confirmados até a referida data. Alterações climáticas como elevação

da temperatura e chuvas abundantes favorecem a proliferação do mosquito

transmissor.

Não há tratamento específico para a dengue. O diagnóstico, na maioria das vezes é

clínico, por exclusão de outras doenças. Após o quarto dia da doença, o exame de

sorologia poderá confirmar a presença de anticorpos contra o vírus da dengue.

Assim, na ausência de problemas mais graves, o tratamento é apenas sintomático,

por meio de analgésicos, antitérmicos e reidratação oral. Esses aspectos, além do

difícil controle da doença e da falta de uma vacina contra todos os tipos de vírus que

podem ocasioná-la, atribuem-lhe peculiaridade.

A transmissão do vírus da dengue se dá por meio da picada do mosquito “aedes

aegypti”, que só se reproduz na água. Por esse motivo, a principal forma de combate

à doença é a eliminação dos criadouros de larvas do mosquito transmissor.

A iniciativa do projeto em comento é nobre, uma vez que tem o objetivo de erradicar

os focos de dengue no Estado. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e

Justiça ressaltou que cabe à Comissão de Saúde discutir o mérito da proposição e,

diante da ausência de impedimentos do ponto de vista jurídico, apresentou o

Substitutivo nº 1, de modo a aperfeiçoar a redação do texto e incluir os comandos do
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projeto na Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de

Minas Gerais.

Com efeito, a principal medida de combate à dengue é, com participação ativa da

população e controle dos órgãos de vigilância epidemiológica, eliminar acúmulos de

água que podem abrigar as larvas do mosquito “aedes”.

A proposição em análise faz alusão somente a depósitos de pneus, novos ou

usados, ferros-velhos e afins. Contudo, há uma gama muito maior de objetos que

podem reter água: vasos de plantas, garrafas, latas de lixo, caixas d’água

destampadas, lajes, tambores, tanques, cisternas, copos, calhas, marquises, para

citar alguns. Igualmente, vários são os locais onde esses objetos se encontram:

residências, estabelecimentos comerciais, galpões, lotes vagos, construções

abandonadas, logradouros públicos, entre outros.

Considerando o caráter geral da lei, não é aconselhável detalhar no seu texto quais

locais estariam obrigados a instalar sistema de cobertura rígida para evitar acúmulo

de água, sob pena de que as medidas de controle do mosquito transmissor da

dengue se atenham somente àqueles citados na norma legal.

Ademais, existem outras zoonoses que constituem situações epidemiológicas

transitórias, cada qual com um plano de enfrentamento específico. O Código de

Saúde de Minas Gerais já estabelece, em linhas gerais, as ações a serem

desenvolvidas pelos serviços de vigilância epidemiológica e controle de zoonoses, de

forma a detectar, prevenir e controlar doenças e agravos provocados por vetor,

animal hospedeiro, reservatório ou animal sinantrópico.

Cumpre informar que cabe ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como

integrante do Sistema Único de Saúde, a execução de ações para o controle da

dengue, por meio de seus agentes e parceiros. Nesse contexto, é atribuição dos

órgãos de vigilância sanitária a intervenção nos ambientes propícios à proliferação do

mosquito “aedes aegypt”, de forma a eliminar ou reduzir possíveis fatores de risco.

A configuração de infrações à legislação sanitária e o estabelecimento das

respectivas sanções estão previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20/8/77. No que diz

respeito às doenças transmissíveis, essa lei estabelece, no art. 10, inciso VIII, as

sanções para o infrator que deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de
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medidas sanitárias que visem à prevenção dessas doenças e sua disseminação, à

preservação e à manutenção da saúde.

Os agentes de saúde que fiscalizam depósitos, ferros-velhos e afins estão

legalmente amparados, de maneira mais específica, por dois dispositivos do Código

de Saúde de Minas Gerais. O art. 99 do citado código estabelece, em seu inciso

XXXV, as penalidades para o detentor legal da posse que deixar de observar

exigência sanitária relativa a imóvel, equipamento ou utensílio. O inciso XXXVI, por

sua vez, lista as sanções para o infrator que descumprir lei, norma ou regulamento

destinados a promover, proteger e recuperar a saúde.

Entendemos, pois, que a iniciativa legislativa não seria o melhor caminho para

instituir a medida proposta pelo projeto em questão. Acreditamos que tal

especificação deveria ser feita mediante regulamento, em conformidade com as

disposições legais que já estão em vigor. Assim, a listagem dos locais a serem

fiscalizados, bem como novas propostas de enfrentamento da doença, poderiam ser

mais facilmente atualizadas pelos órgãos competentes.

Outro ponto que merece ser ressaltado é que a erradicação dos focos de dengue

passa, necessariamente, pela participação ativa da sociedade. Para estimular essa

participação, é fundamental a realização de campanhas por parte do Poder

Executivo, em diversos meios, de forma a divulgar maciçamente as informações e

orientações necessárias para o efetivo controle da doença.

O Ministério da Saúde lançou, em 2006, o Programa Nacional de Controle da

Dengue, com caráter permanente e cujas ações são articuladas com os Estados e os

Municípios. Um dos aspectos essenciais desse programa é a informação e a

mobilização das pessoas, de maneira a se criar uma maior responsabilização de cada

família na manutenção do ambiente doméstico livre de potenciais criadouros do vetor.

Na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por seu turno, encontra-se em

andamento o plano estadual de combate à dengue, que visa mobilizar a sociedade e

o poder público para reduzir a taxa de infestação pelo mosquito vetor, diminuir o

número de casos de dengue, capacitar os profissionais e os serviços de saúde para o

combate à doença e reduzir a mortalidade por dengue. Além disso, o Estado está

investindo em novas tecnologias de combate ao foco do mosquito transmissor.
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Enfim, diante do que foi apresentado, consideramos que a apresentação do projeto

em tela é inoportuna, pois trata de matéria já normatizada por outros dispositivos

legais. Assim, tendo-se em vista a inocuidade da proposição, não vislumbramos

razões para que ela prospere nesta Casa.

Conclusão

Em face das razões apresentadas, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº

4.507/2010.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Ademir Lucas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.917/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o

Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante a

realização de acordo direto com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e dá outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/10/2010, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

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

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

Fundamentação

A proposição em exame visa a autorizar o Estado de Minas Gerais a liquidar

débitos de precatórios judiciários, mediante acordos diretos com seus credores,

conforme o disposto no inciso III do § 8º do art. 97 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição da República.

Estabelece que os acordos serão efetivados pela Advocacia Geral do Estado –

AGE –, no juízo de conciliação do Tribunal responsável pelo precatório; que é

possível, no acordo, a compensação do crédito com débito líquido e certo do credor

inscrito em dívida ativa pelo Estado; que resolução conjunta do Advogado-Geral do
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Estado, do Secretário de Fazenda e do Presidente do Tribunal de Justiça

estabelecerá os procedimentos para os acordos diretos; e que não se admitirá,

nestes, liquidação apenas parcial do precatório.

O projeto dispõe ainda sobre cessão e compensação de créditos constantes em

precatórios devidos pelo Estado de Minas Gerais. No tocante à cessão, prevê

procedimentos para assegurar a correção dos pagamentos e a manutenção da

natureza e da posição do precatório na ordem cronológica de apresentação. No que

se refere à compensação, autoriza a quitação de débitos líquidos e certos, inscritos

em dívida ativa até 31/8/2010, com créditos constantes em precatórios devidos pelo

Estado, sem prejuízo do repasse dos recursos vinculados ao regime especial de

pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do ADCT da Constituição da

República, e desde que implementadas condições atinentes à formalização do

negócio, à preservação de direitos de terceiros e à proteção do erário.

Finalmente, a proposição autoriza o Estado a transferir recursos ao Tribunal

Regional Federal da 1ª Região e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para

fins de pagamento de precatórios, sem prejuízo dos repasses vinculados ao Tribunal

de Justiça nos termos do art. 97 do ADCT da Carta Federal.

Segundo o inciso III do § 8º do art. 97 do ADCT da Constituição da República, o

pagamento de precatórios por acordos diretos com os credores, facultado ao Poder

Executivo, no âmbito do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela

Emenda à Constituição nº 62, de 2009, depende de lei própria da entidade devedora,

que deve dispor sobre a forma desse acordo e pode instituir câmara de conciliação.

A proposição é, assim, necessária e oportuna, na medida em que o Estado de

Minas Gerais se enquadra no disposto no art. 97 do ADCT da Constituição da

República e pretende valer-se dessa modalidade de pagamento – acordo direto com

os credores – para quitação de sua dívida decorrente de mora na quitação de

precatórios vencidos.

Considerando que a Carta Federal deixou ampla margem de autonomia para o

legislador estadual regular a forma desse pagamento, não vislumbramos óbice à

solução proposta pelo Governador do Estado. Não obstante isso, entendemos que os

princípios constitucionais da administração pública, particularmente as exigências de
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impessoalidade e publicidade, reclamam a indicação, no próprio texto legal, de

parâmetros para habilitação dos credores para realização dos referidos acordos

diretos. Tendo em vista o espírito da reforma consubstanciada na Emenda à

Constituição nº 62, de 2009, bem como as demais normas constitucionais aplicáveis

à espécie, deverão ter preferência, em primeiro lugar, os credores que concederem

maior deságio e, em caso de equivalência nesse critério, aqueles que tiverem idade

mais avançada.

Entendemos, ainda, quanto à exigência de o acordo abranger a totalidade do

crédito constante no precatório, que é importante distinguir a situação de precatórios

com vários credores, resultantes de ações e execuções promovidas em litisconsórcio.

A restrição, nestes, deve limitar-se à proibição de fracionamento do crédito individual

de cada exequente, e não do valor total do precatório, sob pena de discriminação

injustificada desses credores.

Observamos, por outro lado, que o Governador do Estado, aproveitando o ensejo,

pretende regular certos aspectos da cessão e da compensação de créditos

constantes em precatórios devidos pelo Estado. Não vislumbramos, a propósito,

defeito na proposta governamental, que procura resguardar o erário. Registramos,

apenas, que a possibilidade de compensação de precatório por sucessor ou

cessionário do credor original se restringe às modalidades de compensação de que

trata a proposição, a saber: a compensação disciplinada no art. 11 da Lei nº 14.699,

de 6/8/2003, e a compensação no bojo de acordo direto a que se refere o inciso III do

§ 8º do art. 97 do ADCT da Carta Federal.

No que toca, enfim, à autorização para transferência de recursos do Tesouro

Estadual para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o Tribunal Regional do

Trabalho da 3ª Região, para fins de quitação de precatórios, de acordo com o art. 24-

A da Resolução no 115, de 29/6/2010, do Conselho Nacional de Justiça, a medida

não contraria o regime especial de pagamento de precatórios regulado pelo art. 97 do

ADCT da Constituição da República, uma vez que, conforme ressalvado no texto da

proposição, não prejudica o montante de recursos vinculados ao Tribunal de Justiça

no âmbito desse regime. Entendemos necessário, todavia, à luz dos preceitos da

técnica legislativa, promover alterações pontuais na redação da proposição, no
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sentido de aprimorar a clareza do texto normativo em foco. Assim, por exemplo, nos

arts. 1o, 3o e 4o, destacamos certas normas, antes aglutinadas, em disposições

autônomas. Já nos arts. 3o e 5o, excluímos remissões desnecessárias, uma vez que

os dispositivos referidos, de indubitável conhecimento público, aplicam-se por si

mesmos às situações reguladas.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.917/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais,

mediante acordos diretos com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado de Minas Gerais fica autorizado a realizar acordos diretos com os

credores de precatórios alimentícios e comuns, relativos à suas administrações direta

e indireta, conforme o disposto no inciso III do § 8º do art. 97 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias – ADCT – da Constituição Federal.

§ 1º – Os acordos diretos serão efetivados pela Advocacia-Geral do Estado – AGE

– em juízo de conciliação de precatórios do Tribunal de onde se originou o ofício

requisitório.

§ 2º – Nos acordos diretos, não se admitirá acordo sobre parte do valor devido a um

mesmo credor em determinado precatório, devendo o ato abranger a totalidade do

respectivo crédito.

§ 3º – Nos acordos diretos poderá ser realizada compensação do crédito do

precatório com débito líquido e certo inscrito em dívida ativa constituído contra o

credor original, seu sucessor ou cessionário.

§ 4º – Resolução conjunta do Advogado-Geral do Estado, do Secretário de Estado

de Fazenda e do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabelecerá os

procedimentos necessários à realização dos acordos diretos e os critérios de
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habilitação dos credores, com preferência para aqueles que concederem maior

deságio ou, em caso de deságio equivalente, para aqueles que tiverem idade mais

avançada.

Art. 2º – Na hipótese de o credor do precatório ceder, total ou parcialmente, seus

créditos a terceiros, nos termos do § 13 do art. 100 da Constituição Federal, o

cessionário deverá comunicar a ocorrência, por meio de petição protocolizada, à

entidade devedora e ao Tribunal de origem do ofício requisitório.

§ 1º – A cessão do precatório somente produzirá efeitos após a comprovação, junto

ao Tribunal de origem do ofício requisitório, de que a entidade devedora foi

cientificada de sua ocorrência, na forma do “caput” deste artigo, ficando desobrigado

o Estado, por sua administração direta ou indireta, do pagamento de parcela feita ao

titular do precatório em data anterior à comunicação.

§ 2º – Ciente da cessão, o Tribunal de origem do ofício requisitório deverá

descontar do precatório original o valor do crédito cedido e criar controle de contas

próprio e à margem do precatório, em nome de cada cessionário, encaminhando à

AGE os respectivos comprovantes.

§ 3º – A cessão ou outro ato jurídico relativo a determinado precatório não altera

sua natureza, alimentícia ou comum, nem sua ordem cronológica.

§ 4º – Não se aplicam ao cessionário as modalidades de compensação a que se

referem o § 9º do art. 100 da Constituição Federal e o inciso II do § 9º do art. 97 do

ADCT da Constituição Federal.

Art. 3º – A compensação de créditos inscritos em dívida ativa com precatórios a

qual se refere o art. 11 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, somente poderá

ocorrer com débitos líquidos e certos, inscritos em dívida ativa até 31 de agosto de

2010, constituídos contra o credor original, seu sucessor ou cessionário, observadas

as condições estabelecidas no art. 4º desta lei.

Parágrafo único – A compensação a que se refere o “caput” deste artigo não

prejudicará os recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça,

nos termos do art. 97 do ADCT da Constituição Federal.

Art. 4º – Nos casos de compensação será observado o seguinte, além de outras

condições previstas em regulamento:
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I – o sujeito passivo do crédito do Estado, ou seu representante legal, assinará

termo de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de eventuais direitos,

demandados em juízo ou na órbita administrativa, e de quitação dos precatórios

utilizados, que deverão ser anexados aos processos judiciais dos quais sejam

oriundos os precatórios, com pedido de homologação da extinção do crédito

respectivo, não podendo haver nenhuma pendência judicial sobre os créditos a serem

compensados nem discussão sobre a sua titularidade e valor, nem impugnação por

qualquer interessado;

II – o credor do precatório deverá efetuar o pagamento prévio dos seguintes

valores, que não serão abrangidos pela compensação:

a) parcelas inerentes aos repasses pertencentes aos Municípios ou a outras

entidades públicas que não o Estado;

b) custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes devidos na

forma do inciso VII do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004;

III – se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor atualizado do

precatório, deverá ser efetuado o pagamento do débito remanescente havido contra o

credor do precatório;

IV – se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para compensação

for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório respectivo prosseguirá para

a cobrança do saldo remanescente, mantida a sua posição na ordem cronológica;

V – na hipótese do inciso IV, a compensação importará renúncia pelo credor do

precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença relativa à parte quitada e

ao montante do crédito remanescente apurado quando da formalização do acordo de

compensação; e

VI – a extinção do débito contra o credor do precatório a ser compensado só terá

efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a compensação.

Art. 5º – Na hipótese de crédito com entidade da administração indireta, a utilização

do crédito para os fins desta lei implicará a sub-rogação, pelo Estado de Minas

Gerais, nos direitos e nos deveres do credor.

Art. 6º – Havendo recursos orçamentários suficientes, fica o Estado de Minas

Gerais autorizado a transferir recursos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e
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ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para manter-se em dia com seus

precatórios nesses tribunais, desde que sem prejuízo dos recursos a serem

repassados obrigatoriamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 97 do ADCT

da Constituição Federal.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Célio Moreira - Delvito Alves - Gilberto

Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria desta Comissão, o Projeto de Resolução nº 4.999/2010 tem por

finalidade delegar ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura das administrações direta e indireta do Poder Executivo,

nos termos que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/11/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 195 do

Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto de resolução em epígrafe destina-se a delegar atribuição ao Governador

do Estado para, por meio de leis delegadas a serem editadas até 31/1/2011, proceder

a uma reestruturação das administrações direta e indireta do Poder Executivo, que

vise à execução do Plano de Governo “Minas de todos os mineiros: as redes sociais

de desenvolvimento integrado”, sem implicar abertura de créditos especiais.

Sinteticamente, essa delegação legislativa abrange a prerrogativa de criar, incorporar,

transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, ou unidades da

administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica das entidades da
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administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações; criar,

transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções de confiança

dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, bem como gratificações e parcelas

remuneratórias inerentes, alterar-lhes as denominações, as atribuições, os requisitos

para ocupação, a forma de recrutamento, sistemática de remuneração, a jornada de

trabalho e a distribuição; e alterar as vinculações das entidades da administração

indireta.

A Constituição do Estado, seguindo os parâmetros da Constituição da República,

prevê o instituto da lei delegada como uma das espécies normativas do processo

legislativo, estabelece os requisitos formais para a sua elaboração e as limitações

materiais de observância obrigatória por parte dos Poderes constituídos. Assim, o

“caput” do art. 72 da Carta mineira estabelece a competência exclusiva do

Governador do Estado para a edição de leis delegadas, mediante solicitação a esta

Casa, que poderá conceder a delegação de atribuições na forma de resolução que

especifique seu conteúdo e os termos de seu exercício. É o que prescreve o § 2º do

art. 72 da mencionada Carta Política.

Pela ótica formal, a proposição coaduna-se com as diretrizes da Carta mineira, visto

que o pedido relativo à elaboração de normas jurídicas dessa natureza resultou de

manifestação explícita do Chefe do Poder Executivo, nos termos da Mensagem nº

552/2010, encaminhada a esta Assembleia Legislativa. Ademais, o instrumento

utilizado para formalizar a delegação de poderes – projeto de resolução – atende à

exigência constante no citado § 2º do art. 72 da Constituição, o qual, uma vez

aprovado, será transformado em resolução, o que habilitaria o Governador do Estado

a realizar a pretendida reforma administrativa, nos limites por ela estabelecidos.

Quanto ao conteúdo da delegação legislativa, devem ser respeitadas as restrições

materiais previstas no ordenamento constitucional em vigor. Assim, não podem ser

objeto de leis delegadas os atos de competência privativa do Poder Legislativo, a

matéria reservada a lei complementar e a legislação sobre organização do Poder

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Igualmente, não é passível

de delegação legislação atinente a matéria orçamentária (Plano Plurianual de Ação

Governamental – PPAG –, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e Lei
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Orçamentária Anual – LOA), conforme determina o § 1º do art. 72 da Carta Estadual.

A par dessas restrições materiais, que vinculam a deliberação desta Casa, deve-se

observar ainda o disposto no § 8º do art. 14 da citada Constituição, segundo o qual “é

vedada a delegação de poderes ao Executivo para a criação, extinção ou

transformação de entidade de sua administração indireta”. Nesse caso, o que o

Constituinte de 1989 veda é a faculdade de o Governador do Estado criar, extinguir

ou transformar, por meio de lei delegada, entes da administração descentralizada do

Executivo, entendendo-se como tais as autarquias, as fundações públicas, as

sociedades de economia mista, as empresas públicas e as demais entidades de

direito privado controladas direta ou indiretamente pelo Estado.

O inciso I do art. 1º do projeto em exame prevê a delegação de atribuições ao

Chefe do Poder Executivo para “criar, incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos

públicos, inclusive autônomos, ou unidades da administração direta, bem como

modificar a estrutura orgânica das entidades da administração indireta, definindo suas

atribuições, objetivos e denominações”. Esse dispositivo merece análise cuidadosa,

sobretudo em face da parte final, que, à primeira vista, parece contrariar a regra do

art. 14, § 8º, da Carta mineira.

A criação, a extinção ou a transformação de entidades da administração indireta,

que é composta de entes dotados de personalidade jurídica e de autonomia

administrativa e financeira, dependem de lei ordinária aprovada por esta Casa e de

ulterior sanção do Governador do Estado. Para exemplificar, à luz da sistemática

constitucional vigente, não são lícitas a criação nem a extinção de uma autarquia nem

a transformação de empresa pública em sociedade de economia mista mediante lei

delegada, pois se estaria violando literalmente o mencionado preceito constitucional.

Entretanto, é possível a delegação legislativa ao Executivo para modificar a estrutura

orgânica das entidades preexistentes, o que abarca a prerrogativa de alterar

atribuições, estabelecer objetivos, criar ou suprimir unidades administrativas e

modificar as vinculações com os órgãos da administração direta, para melhor adequá-

las às conveniências e às necessidades da administração pública, desde que seja

preservada a individualidade e a existência jurídica dessas entidades. Nesse ponto, é

oportuno diferençar órgão público ou unidade administrativa e entidade. Aquele é um
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simples centro de competências ou feixe de atribuições sem personalidade jurídica.

Entidade, na linguagem jurídico-administrativa, é sinônimo de pessoa jurídica, seja de

direito público, como as autarquias, seja de direito privado, como as empresas

estatais. Assim, criar, transformar ou extinguir órgão público não é a mesma coisa

que criar, transformar ou extinguir entidade, pois esta abrange apenas os entes

personificados. Consequentemente, a lei delegada pode ser utilizada para criar ou

extinguir Secretaria de Estado ou órgão autônomo, os quais integram a estrutura da

administração direta, mas não pode ser instrumento hábil à criação ou extinção de

autarquia ou fundação pública, que integram a administração indireta.

O que não se admite, em face do direito constitucional positivo, é o uso da

legislação delegada para alterar o quantitativo de entidades descentralizadas, o que

corresponde à criação ou à extinção de pessoas jurídicas, o que é diferente de

modificar a estrutura interna de cada uma dessas entidades, visto que essa

alternativa não implica desaparecimento jurídico da entidade. É certo, porém, que o

Chefe do Executivo não poderá valer-se dessa figura normativa para suprimir

integralmente as atribuições de determinada autarquia, pois tal fato equivaleria a uma

extinção por via oblíqua, o que afrontaria as diretrizes constitucionais aplicáveis à

delegação legislativa.

No que diz respeito aos órgãos autônomos, mencionados no referido dispositivo,

cuja previsão consta expressamente no art. 14, § 3º, da Constituição Estadual, trata-

se de órgãos públicos da administração direta, sem personalidade jurídica, embora

dotados de autonomias administrativa e financeira, nos termos da lei. Esses órgãos

encontram-se numa situação peculiar na estrutura organizacional do Estado, pois

gozam de maiores prerrogativas funcionais que os demais órgãos da administração

direta, fato que os aproxima dos entes da administração indireta, principalmente em

razão da autonomia que possuem. É o caso da Ouvidoria-Geral do Estado, da

Auditoria-Geral do Estado e do Escritório de Representação do Governo do Estado

de Minas Gerais em Brasília, entre outros. Como tais órgãos integram a

administração direta, não há óbices à possibilidade de sua transformação ou extinção

mediante lei delegada, ou até mesmo à criação de outras figuras dessa natureza.

Outro aspecto importante do projeto em exame refere-se à possibilidade de criar,
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transformar e extinguir cargos em comissão e funções de confiança dos órgãos e das

entidades do Poder Executivo, nos termos do inciso II do art. 1º do projeto. Cargos de

provimento em comissão são os que não necessitam de aprovação prévia em

concurso público e são vocacionados a ser ocupados em caráter transitório. Tais

cargos são de livre nomeação e exoneração, diferentemente dos cargos de

provimento efetivo, também denominados cargos de carreira, que são providos

mediante aprovação em concurso público, e seus ocupantes o exercem em caráter

permanente.

Vê-se que a delegação legislativa não compreende os cargos de provimento

efetivo, de modo que o Governador do Estado não poderá valer-se da lei delegada

para alterar o quantitativo desses cargos, sob pena de contrariar a futura resolução

desta Casa.

O inciso III do art. 1º da proposição faculta ao Chefe do Executivo modificar a

vinculação das entidades da administração indireta. Desde o advento do Decreto-Lei

nº 200, de 1967, que dispõe sobre a organização administrativa federal e que serviu

de referência para a organização administrativa nos Estados e nos Municípios, os

entes da administração descentralizada mantêm vínculo jurídico com os órgãos da

administração centralizada, especialmente os ministérios e as secretarias de Estado,

conforme o caso. Tal vinculação, também chamada de supervisão ministerial ou

tutela administrativa, propicia um controle finalístico sobre a atuação da entidade, em

razão da natureza da atividade. Não se trata de subordinação hierárquica, e sim de

um controle restrito ao que a lei estabelece, sendo lícita a intervenção do órgão

controlador apenas nos casos previstos na respectiva lei. Assim, alterar essa

vinculação, no âmbito do Executivo, é assunto relacionado com a discricionariedade

do Governador do Estado, que é o Chefe da administração pública e detentor da

prerrogativa privativa para proceder a essa modificação, segundo critérios de

conveniência e oportunidade.

Outro aspecto relevante em relação à legislação delegada diz respeito ao caráter

temporário do instituto. É da essência dessa espécie normativa o exercício da

competência no prazo fixado pela Assembleia Legislativa, o que está nitidamente

delineado no art. 2º da proposição, que estabelece a data limite de 31/1/2011 para a



____________________________________________________________________________
494

edição de tais normas.

É oportuno ressaltar, ainda, que o instituto da lei delegada constitui ato legislativo

primário e enquadra-se no mesmo plano hierárquico da lei ordinária, podendo mesmo

revogá-la total ou parcialmente. Quanto à natureza desta figura normativa, ensina o

constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho que, “quanto a seu conteúdo e

eficácia, é ela um típico ato primário. De fato, as normas que estabelece estão no

primeiro nível de eficácia, logo abaixo das constitucionais. Desse modo, a lei

delegada é um ato primário, derivado de pronto da Constituição, embora

condicionado” (“Do Processo Legislativo”, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 1995, pág.

226). As diferenças básicas entre a lei delegada e a ordinária residem no fato de que

a primeira configura exceção ao princípio da indelegabilidade de atribuições entre os

Poderes constituídos e exige manifestação prévia do Legislativo para a habilitação do

Chefe do Poder Executivo, além de não ser passível de sanção.

Verifica-se, portanto, que o projeto de resolução sob comento está em harmonia

com os dispositivos constitucionais referentes à delegação legislativa, inexistindo

óbice jurídico que inviabilize sua tramitação nesta Casa. Isso porque as matérias

arroladas no projeto estão em sintonia com os limites materiais arrolados na Carta

mineira. Entretanto, saliente-se que, no exercício do controle externo desta Casa

sobre a atuação da administração pública, compete-lhe privativamente sustar os atos

normativos do Poder Executivo que exorbitem dos limites da delegação legislativa,

em conformidade com o disposto no art. 62, XXX, da Constituição do Estado. Nesse

caso, eventuais abusos do Executivo na disciplina das matérias enumeradas na

resolução superveniente podem ter seus efeitos suspensos por ato deste Parlamento,

que tem o dever-poder constitucional de fiscalizar os atos da administração pública.

Finalmente, afigura-se-nos razoável inserir, no “caput” do art. 1º do projeto,

referência expressa ao art. 72 da Carta mineira, que cuida especificamente do

instituto da delegação legislativa, no escopo de conferir mais clareza ao dispositivo,

sem alterar a essência da proposição. Para atingir esse desiderato, apresentamos a

Emenda nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Resolução nº 4.999/2010 com a Emenda nº 1, a seguir

redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica concedida ao Governador do Estado, nos termos do art. 72 da

Constituição do Estado, delegação de atribuição para estruturar as administrações

direta e indireta do Poder Executivo, sem abertura de créditos especiais e com

poderes limitados a:”.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito Alves - Célio

Moreira - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.414 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.414/2008, de autoria do Deput ado Fábio Avelar, que declara

de utilidade pública a Associação Artesanal Senhora do Bonsucesso – Asseb –, com

sede no Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.414/2008

Declara de utilidade pública a Associação Artesanal Senhora do Bonsucesso –

Asseb –, com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Artesanal Senhora do

Bonsucesso – Asseb –, com sede no Município de Caeté.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.238 /2009
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.238/2009, de autoria do Deput ado Zezé Perrella, que cria, no

âmbito do Estado de Minas Gerais, o Banco de Ossos, para fins de transplantes, e dá

outras providências, 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° 3.238/2009

Dá nova redação ao inciso II do art. 1° da Lei n° 1 1.553, de 3 de agosto de 1994,

que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de

transplantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O inciso II do art. 1° da Lei n° 11.553, de 3 de agosto de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

II – a criação de condições materiais que facilitem a captação, remoção e

distribuição de órgãos e a captação, coleta, identificação, processamento, estocagem

e distribuição de tecidos e substâncias humanas;”.

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.277 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.277/2009, de autoria da Comis são de Participação Popular,

que altera o art. 3° da Lei n° 11.824, de 6 de junh o de 1995, que dispõe sobre a

obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e

contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas, foi aprovado

nos turnos regimentais, 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° 3.277/2009

Altera o art. 3° da Lei n° 11.824, de 6 de junho de  1995, que dispõe sobre a

obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e

contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O “caput” do art. 3° da Lei n° 11.824, de  6 de junho de 1995, fica acrescido

do seguinte inciso IX:

“Art. 3° – (...)

IX – educação alimentar e nutricional.”.

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.642 /2009

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.642/2009, de autoria do Deput ado Jayro Lessa, que

reconhece o relevante interesse coletivo, a importância social das obras e a utilidade

pública dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública – Conseps – localizados

no Estado, 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° 3.642/2009

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

utilidade pública dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública – Conseps –

localizados no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam reconhecidos o relevante interesse coletivo, a importância social das

obras e a utilidade pública dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública –

Conseps – localizados no Estado.

Art. 2° – A declaração de utilidade pública de cada  Consep como entidade

autônoma e dotada de personalidade jurídica própria se fará por lei específica, na

forma da Lei n° 12.972, de 27 de julho de 1998.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.135 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.135/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig – a alienar

os imóveis 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° 4.135/2010

Autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig

– a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica a Fundação de Amparo à Pesquisa do E stado de Minas Gerais –

Fapemig – autorizada a alienar, por meio de venda, os seguintes imóveis:

I – apartamento n° 102 do Edifício Manaus, situado na Rua Engenheiro Amaro

Lanari, n° 109, no Município de Belo Horizonte, em terreno constituído pelos lotes 24

e 25 da quadra 73 da ex-Colônia Adalberto Ferraz, registrado sob o n° 5.112, no Livro

2, no Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

II – conjunto comercial 17-C, localizado no 17° and ar do Edifício Conde de Prates,
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na Rua Líbero Badaró, n° 293, 1° Subdistrito-Sé, no  Município de São Paulo (SP),

registrado sob o n° 39.986, no Livro 2, no Cartório  do 4° Ofício de Registro de Imóveis

de São Paulo;

III – prédio situado na Rua Cláudio Manoel, n° 1.20 5, no Município de Belo

Horizonte, em parte dos lotes 18 e 24 da quadra 18 da 5ª seção urbana, registrado

sob o n° 26.929, no Livro 2, no Cartório do 3° Ofíc io de Registro de Imóveis de Belo

Horizonte;

IV – prédio situado na Rua Paraíba, n° 641, no Muni cípio de Belo Horizonte, no lote

10 da quadra 27 da 5ª seção urbana, registrado sob o n° 39.679, no Livro 2, no

Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis de Bel o Horizonte;

V – prédio situado na Rua Gonçalves Dias, n° 46/48,  no Município do Rio de

Janeiro (RJ), registrado sob o n° 70.527, no Livro de Registro Geral, no Cartório do 2°

Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.

Parágrafo único – Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados

no “caput” serão destinados ao atendimento dos fins institucionais da Fapemig,

observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar federal no 101, de 4 de maio de

2000.

Art. 2° – As vendas de que trata esta lei serão pre cedidas de avaliação e licitação,

na modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo

Presidente da Fapemig.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.500 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.500/2010, de autoria do Deput ado Neider Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação Apícola do Médio Piracicaba - Apimel -,

com sede no Município de Rio Piracicaba, 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° 4.500/2010

Declara de utilidade pública a Associação Apícola do Médio Piracicaba - Apimel -,

com sede no Município de Rio Piracicaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Apícola do Médio

Piracicaba - Apimel -, com sede no Município de Rio Piracicaba.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.532 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.532/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação Unidos do Assentamento José dos Anjos, 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° 4.532/2010

Declara de utilidade pública a Associação Unidos do Assentamento José dos Anjos,

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 Unidos do Assentamento

José dos Anjos, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.540 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.540/2010, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Marimbondo, Rocinha,

Córrego Alegre e Almécega, com sede no Município de Frutal, 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° 4.540/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Marimbondo,

Rocinha, Córrego Alegre, Almécega e Região, com sede no Município de Frutal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais do

Marimbondo, Rocinha, Córrego Alegre, Almécega e Região, com sede no Município

de Frutal.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.552 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.552/2010, de autoria do Deput ado Leonardo Moreira, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, com

sede no Município de Salto da Divisa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.552/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, com

sede no Município de Salto da Divisa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pescadores de Salto

da Divisa, com sede no Município de Salto da Divisa.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.586 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.586/2010, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Maia, com sede

no Município de Aguanil, 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° 4.586/2010

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos

Maias, com sede no Município de Aguanil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de Desenvolvimento

Comunitário dos Maias, com sede no Município de Aguanil.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.594 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.594/2010, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes,
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que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Região da

Serrinha - APRRES -, com sede no Município de São Roque de Minas, foi aprovado

em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.594/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Região da

Serrinha - APRRES -, com sede no Município de São Roque de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Produtores Rurais da

Região da Serrinha - APRRES -, com sede no Município de São Roque de Minas.

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

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2010.

Ademir Lucas, Presidente - João Leite, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.687 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.687/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários de créditos

tributários e não tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e demais

créditos de propriedade do Estado de Minas Gerais, 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° 4.687/2010

Autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários
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de créditos tributários e não tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e

demais créditos de propriedade do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a ceder , a título oneroso, à empresa

Minas Gerais Participações S.A. – MGI – ou a fundo de investimento em direitos

creditórios constituído de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários

os seguintes títulos e direitos de crédito:

I – direitos creditórios originários de créditos tributários, objeto de parcelamentos

administrativos, referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –;

II – direitos creditórios originários de créditos devidos ao Estado referentes à

compensação financeira pela utilização de recursos hídricos e minerais em território

mineiro, respeitados os limites estabelecidos pela Resolução n° 43, de 21 de

dezembro de 2001, do Senado Federal;

III – carteiras de ativos e créditos 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.

Parágrafo único – A cessão indicada no inciso I do “caput” compreende apenas o

direito autônomo ao recebimento do crédito e somente poderá recair sobre créditos

tributários vencidos, inscritos ou não em dívida ativa, e reconhecidos pelo contribuinte

ou devedor mediante a formalização de parcelamento.

Art. 2° – A cessão de que trata o art. 1° não modif ica a natureza do crédito que

originou o direito creditório objeto da cessão, o qual mantém suas garantias e

privilégios, não altera as condições de pagamento, critérios de atualização e data de

vencimento e não transfere a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos

créditos originadores, que, em relação aos créditos indicados no inciso I do art. 1°,

permanece com a Advocacia-Geral do Estado – AGE –ou a Secretaria de Estado de

Fazenda – SEF.
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Art. 3° – Para os fins desta lei, o valor mínimo da  cessão não poderá ser inferior ao

do saldo atualizado do parcelamento, quando houver, excluídos juros e demais

acréscimos financeiros incidentes sobre as parcelas vincendas.

Art. 4° – O cessionário não poderá efetuar nova ces são dos direitos creditórios

cedidos na forma desta lei, salvo por anuência expressa da SEF e da AGE.

Art. 5° – A cessão dos direitos creditórios origina dos de créditos tributários será

sempre parcial, ficando excluídas:

I – a parcela pertencente aos Municípios, nos termos do disposto no inciso IV do

art. 158 e no art. 159 da Constituição da República;

II – as verbas que decorram do ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários

advocatícios.

Parágrafo único – Os Municípios continuarão a receber os recursos de que trata o

“caput” nos prazos e percentuais previstos na legislação aplicável, no momento da

concretização dos respectivos pagamentos pelos contribuintes, o mesmo ocorrendo

em relação às demais receitas vinculadas, em conformidade com as disposições da

Constituição da República e da Constituição do Estado e demais normas aplicáveis à

espécie.

Art. 6° – O Poder Executivo editará instrumento esp ecífico disciplinando a cessão,

com individualização dos direitos creditórios cedidos, aplicando-se, no que couber, os

dispositivos pertinentes do Código Civil, instituído pela Lei Federal n° 10.406, de 10

de janeiro de 2002.

Parágrafo único – A cessão se fará em caráter definitivo, sem assunção, pelo

Estado, perante o cessionário, de responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo

do contribuinte ou de qualquer outra espécie de compromisso financeiro que possa,

nos termos da Lei Complementar Federal n° 101, de 4  de maio de 2000, caracterizar

a cessão como operação de crédito.

Art. 7° – Nos procedimentos necessários à formaliza ção da cessão prevista no art.

1° desta lei, o Estado, por intermédio dos órgãos e  entidades envolvidos, preservará o

sigilo relativamente a qualquer informação sobre a situação econômica ou financeira

do contribuinte, do devedor ou de terceiros e sobre a natureza e a situação dos

respectivos negócios ou atividades.
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Art. 8° – Não serão considerados rompidos nem alter ados os acordos de

parcelamento ou outros benefícios firmados nos termos das Leis n°s 13.439, de 30 de

dezembro de 1999, 14.247, de 4 de junho de 2002, 15.273, de 29 de julho de 2004,

17.247, de 27 de dezembro de 2007, e 18.002, de 5 de janeiro de 2009, e do Decreto

n° 45.358, de 4 de maio de 2010, para a liquidação de débitos fiscais relacionados

com o ICMS e demais títulos e direitos de créditos indicados no art. 1° desta lei.

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Célio Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.699 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.699/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a negociar os direitos e créditos de natureza agrícola securitizados,

adquiridos pelo Estado no processo de privatização do Banco do Estado de Minas

Gerais S.A. – Bemge – e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. – Credireal

–, alongados nos termos da Lei Federal n° 9.138, de  29 de novembro de 1995, e da

Resolução n° 2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Ba nco Central do Brasil, regidos

pelas normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN – e dá

outras providências, 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° 4.699/2010

Autoriza o Poder Executivo a negociar os direitos e créditos de natureza agrícola

securitizados, adquiridos pelo Estado no processo de privatização do Banco do

Estado de Minas Gerais S.A. – Bemge – e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais

S.A. – Credireal –, alongados nos termos da Lei Federal n° 9.138, de 29 de novembro

de 1995, e da Resolução n° 2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Banco Central do

Brasil, regidos pelas normas específicas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional –
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CMN – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a adota r as seguintes medidas para a

regularização de operações inadimplidas, relativas às dívidas renegociadas com base

no § 3° do art. 5° da Lei Federal n° 9.138, de 29 d e novembro de 1995, repactuadas

ou não, nos termos da Lei Federal n° 10.437, de 25 de abril de 2002:

I – renegociar as parcelas de operações vencidas e não regularizadas e os saldos

devedores de operações que se encontrarem totalmente vencidas por força do § 3°

do art. 1° da Resolução n° 2.963, de 28 de maio de 2002, do Banco Central do Brasil;

II – atualizar as obrigações pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -,

considerando o valor no vencimento de cada parcela em situação de inadimplemento

e as operações repactuadas nos termos da Lei Federal n° 10.437, de 2002, sendo a

primeira parcela atualizada a partir de seu vencimento e o saldo devedor restante a

partir da data em que for considerada a operação vencida antecipadamente, por força

da legislação pertinente e das normas ditadas pelo Conselho Monetário Nacional;

III – considerar, no caso das operações alongadas nos termos da Lei Federal n°

10.437, de 2002, que uma única parcela vencida não poderá ser objeto de

alongamento nos termos desta lei, devendo ser liquidada antes de decorrerem cento

e oitenta dias da data de seu vencimento, para evitar o vencimento antecipado de

toda a operação;

IV – estabelecer amortização mínima, a título de entrada, de 10% (dez por cento)

do saldo vencido atualizado;

V – alongar o saldo remanescente pelo prazo de dez anos, parcelado em

periodicidade não superior a um ano, vencendo a primeira parcela doze meses após

a formalização da renegociação;

VI – submeter as operações à atualização monetária com base no INPC, a partir da

data de renegociação.

Art. 2° – Sobre as obrigações vencidas e não pagas decorrentes da renegociação

objeto desta lei incidirá, a título de encargos financeiros, a Taxa Referencial – TR –

divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida de juros moratórios calculados à

taxa de 12% a.a. (doze por cento ao ano), que serão devidos “pro rata die”, a partir da
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data do inadimplemento e até a sua correspondente liquidação.

Art. 3° – Fica autorizada a suspensão da cobrança o u da execução judicial de

dívidas originárias de crédito rural abrangidas por esta lei a partir da data em que os

mutuários efetuarem o pagamento da entrada da renegociação.

Parágrafo único – Havendo inadimplência por prazo superior a cento e oitenta dias

contados da data de vencimento de cada parcela, o mutuário perderá o benefício de

que trata esta lei, devendo ser tomadas medidas visando ao retorno da cobrança

administrativa ou judicial.

Art. 4° – Aplica-se o disposto na Lei n° 13.439, de  30 de dezembro de 1999, e nas

alterações posteriores aos procedimentos de cobrança dos direitos e créditos

oriundos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG –, referidos no

item 1.2 da Cláusula Primeira do Contrato de Permuta de Ativos estabelecido entre o

Estado de Minas Gerais e o BDMG, em 30 de novembro de 1998, e relacionados em

seu Anexo II.

Parágrafo único – O valor a ser atualizado é o constante no Anexo II do contrato de

permuta de ativos mencionado no “caput”, deduzindo-se os valores porventura já

recebidos.

Art. 5° – Nas ações de cobrança e execução dos créd itos ajuizados pelo Estado, os

honorários advocatícios não ultrapassarão 2,5% (dois vírgula cinco por cento), exceto

quando houver embargo ou ação visando à desconstituição ou à revisão desses

créditos, caso em que esse percentual poderá ser de até 5% (cinco por cento) sobre

o saldo atualizado nos termos do disposto no inciso II do art. 1° desta lei.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.711 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.711/2010, de autoria da Deput ada Cecília Ferramenta, que

declara de utilidade pública o Movimento Gay e Simpatizantes do Vale do Aço – MGS

–, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.711/2010

Declara de utilidade pública o Movimento Gay e Simpatizantes do Vale do Aço –

MGS –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Mov imento Gay e Simpatizantes do

Vale do Aço – MGS –, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.723 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.723/2010, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Piranguçuense de Artesanato – APA –, com

sede no Município de Piranguçu, 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° 4.723/2010

Declara de utilidade pública a Associação Piranguçuense de Artesanato – APA –,

com sede no Município de Piranguçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Artesanato – APA –, com sede no Município de Piranguçu.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.745 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.745/2010, de autoria do Deput ado Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação Inzo de J’Inkise Luango e Kaitumbá,

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° 4.745/2010

Declara de utilidade pública a Associação Inzo de J’Inkise Luango e Kaitumbá, 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 Inzo de J’Inkise Luango e

Kaitumbá, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.753 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.753/2010, de autoria do Deput ado Délio Malheiros, que

declara de utilidade pública a Associação Artística Cultural Coro Emap – ACE –, com

sede no Município de Além Paraíba, 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° 4.753/2010
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Declara de utilidade pública a Associação Artística Cultural Coro Emap – ACE –,

com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Emap – ACE –, com sede no Município de Além Paraíba.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.763 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.763/2010, de autoria do Deput ado Padre João, que declara de

utilidade pública a Cia. Bruta de Teatro, 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° 4.763/2010

Declara de utilidade pública a Cia. Bruta de Teatro, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Cia . Bruta de Teatro, com sede no

Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.
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 BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 5.004 a 5.006/2010 - Requerimentos nºs 6.777 a

6.781/2010 - Requerimento dos Deputados Durval Ângelo e José Henrique -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Saúde e de

Política Agropecuária e dos Deputados João Leite e Elmiro Nascimento - Oradores

Inscritos: Discursos da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlin Moura, André Quintão e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento dos Deputados Durval Ângelo e José Henrique;

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

Projeto de Lei nº 3.238/2009; aprovação; declaração de voto - Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.277 e 3.642/2009, 4.135, 4.687 e 4.699/2010;

aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Gustavo Valadares; aprovação - Questão de ordem - Inexistência de

quórum para votação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.725/2009;

apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão; encaminhamento da

emenda com o projeto à Comissão de Transporte - Questões de ordem - Registro de

presença - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
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Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor

Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar -

Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -

Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - 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.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Gustavo Valadares, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Ari Pargendler, Presidente do Conselho da Justiça Federal, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.817/2010 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Odair Cunha, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.541/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Washington Mello, Secretário de Cultura, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.325/2010, da Comissão de Turismo.

Do Sr. Ophir Cavalcante Junior, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos
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Advogados do Brasil, encaminhando nota oficial do Colégio de Presidentes dos

Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil que contém moção de

repúdio à criação de conselhos estaduais de comunicação para fiscalizar e monitorar

a atuação da imprensa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.968/2010.)

Do Sr. Valdessi Fernandes dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de

Itamarandiba, encaminhando cópia de moção de pesar dessa Casa pelas mortes

decorrentes de acidente ocorrido em Carbonita, em 16/10/2010.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas dos

contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.574/2010, da

Comissão de Turismo.

Da Sra. Andrea Mismotto Carelli, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Estado, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 6.600/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Renato César Jardim, Juiz Auxiliar da Corregedoria de Justiça, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 946/2010/SGM.

Do Sr. Marcello Guilherme Abi-Saber, Secretário de Assuntos Institucionais de Belo

Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento do Deputado Wander

Borges encaminhado por meio do Ofício nº 2.125/2010/SGM.

Da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Acima, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 6.674/2010, da Comissão de Segurança Pública.

Do Maj. PM Alexander Ferreira de Magalhães, responsável pela Subchefia da

Assessoria Institucional da PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento

nº 5.017/2009, da Comissão de Fiscalização Financeira.

Do Sr. Cleber Fernando de Almeida, Coordenador Geral da Secretaria Nacional de

Segurança Alimentar e Nutricional (2), informando a liberação de recursos financeiros

para o Estado e para o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
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Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (10), informando a liberação de

recursos financeiros para as entidades 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. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais da

Aneel, dando ciência da realização de audiência pública destinada a obter subsídios

para a elaboração de resolução regulamentadora da Lei Federal nº 12.111, de 2009.

(- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Humberto Adami Santos Júnior, Ouvidor da Secretaria Especial de Políticas

de Promoção da Igualdade Racial (2), prestando informações relativas aos

requerimentos da Comissão de Direitos Humanos encaminhados por meio dos

Ofícios nºs 1.273 e 1.403/2010/SGM.

Do Sr. Márcio L. Murta Kangussu, Diretor de Operação Norte da Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.324/2010, da Comissão de

Turismo.

Da Sra. Rosani Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Subsecretaria de

Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia,

informando a liberação de recursos financeiros ao Emater-MG, referente à parcela

única do convênio que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Da Sra. Rosimeire Gomes de Souza da Silva, Coordenadora-Geral de Convênio

(substituta) da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia de termo aditivo de

prorrogação de ofício ao convênio que menciona, celebrado com a Emater-MG. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Scheilla Samartini Gonçalves, Superintendente da Região Central

Metropolitana de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Supram CM -,
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prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.618/2010, do Deputado

Wander Borges.

Da Sra. Vanda Felipe da Silva, Diretora da Fundação Hospitalar Sérgio Pacheco,

prestando informações relativas a requerimento do Deputado Wander Borges

encaminhado pelo Ofício nº 1.982/2010/SGM.

De Iraci de Assis Cunha, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de

Passageiros de Belo Horizonte - SETRABH -, prestando informações relativas a

requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº

2.217/2010.

Do Sr. Antônio Marum, Chefe de Gabinete da Presidência do Sistema Fiemg,

acusando o recebimento de convite para a cerimônia de agraciamento da Ordem do

Mérito Legislativo 2010 e confirmando a presença do Sr. Olavo Machado Júnior,

Presidente dessa entidade.

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 5.004/2010

Declara de utilidade pública a Organização Social Clínica Integrada Popular - Oscip

-, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Social Clínica Integrada

Popular - Oscip -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2010.

João Leite

Justificação: A Organização Social Clínica Integrada Popular - Oscip -, é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 15/7/2009, que tem como objetivo precípuo

desenvolver ações nas áreas ligadas à saúde, à educação, aos esportes, à cultura,

entre outras.
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Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

pelo que acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim sendo, contamos 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 5.005/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Setor Leste Sul de

Mirabela, com sede no Município de Mirabela.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Leste Sul de Mirabela, com sede no Município de Mirabela.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Moradores do Setor Leste Sul de Mirabela, fundada

em 4/10/90, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidades

promover o desenvolvimento comunitário através da realização de obras e ações com

recursos próprios ou obtidos por doações ou empréstimos; representar a comunidade

junto aos órgãos públicos e privados no atendimento às suas reivindicações;

proporcionar aos associados e a seus dependentes atividades econômicas, culturais

e desportivas; e estimular a prestigiar programas de desenvolvimento da comunidade,

no que se refere à agricultura e à pecuária e outros.

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 do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.006/2010

Declara de utilidade pública a Associação João Paulo II, com sede no Município de
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Bocaiúva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação João Paulo II, com sede

no Município de Bocaiúva.

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

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2010.

Eros Biondini

Justificação: Fundada em 2005, a Associação João Paulo II, com sede no Município

de Bocaiúva, é entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com objetivos

culturais, sociais e democráticos.

No cumprimento de seu estatuto, a instituição promove assistência a pessoas que

se encontram enfermas, seja no aspecto físico, seja no psíquico, seja no social,

acolhendo aqueles que não possuem casa; socorre gestantes em situação de risco,

orientando-as a assumir com amor a nova vida que trazem dentro de si; e defende o

direito à vida.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela a Associação João Paulo

II, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que

pretende outorgar-lhe o título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.777/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Rádio por Um Mundo Melhor, do Município de Governador

Valadares, pelo seu cinquentenário. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.778/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sociedade Musical União XV de Novembro, do Município de

Mariana, pelos seus 109 anos. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.779/2010, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja formulada

manifestação de apoio à CNBB e à Igreja Católica, especialmente à Diocese e às

Paróquias do Município de Oliveira, em virtude dos ataques do Sr. Ronaldo Resende,
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Prefeito desse Município, à Igreja Católica. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.780/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária pedido para avaliar as

condições de funcionamento dos equipamentos do bloco cirúrgico do Hospital São

Bento, em Belo Horizonte, tendo em vista denúncia apresentada a essa Comissão

pelo Sr. Sérgio Antônio Faustino.

Nº 6.781/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Conselho Regional de Medicina do Estado e à Promotoria de Saúde

pedido de apuração de denúncia apresentada a essa Comissão pelo Sr. Sérgio

Antônio Faustino contra a equipe responsável por procedimento cirúrgico realizado no

Hospital São Bento e chefiado pelos Srs. Fabrício Cabral Aranda e Frederico de

Souza Ferreira, médicos-cirurgiões. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento dos Deputados Durval Ângelo e

José Henrique.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública, de Saúde e de Política Agropecuária e dos Deputados João Leite e Elmiro

Nascimento.

Oradores Inscritos

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

Brandão.

A Deputada Gláucia Brandão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia deixar

de agradecer a Deus, à minha família, à minha equipe de trabalho, aos meus amigos

e a cada mineiro que a mim confiou o seu voto nesta eleição. Foram mais de 40 mil

votos e, por isso, o meu muito-obrigada, de coração, a cada um de vocês.

Ao nos aproximarmos do final desta sessão legislativa, sinto-me no dever de

apresentar aos companheiros de legislatura, aos servidores desta Casa, à imprensa e

aos meus conterrâneos desta Minas Gerais não só uma prestação de contas, mas

também algumas reflexões sobre o exercício de meu mandato. Foram quatro anos de

grande aprendizado, de crescimento pessoal e profissional.

Assumi a minha candidatura a Deputada porque me senti impelida a atuar
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politicamente em benefício da população mineira, especialmente em benefício de

minha cidade natal, completando, dessa maneira, o trabalho iniciado por meu ex-

marido, Deputado Eduardo Brandão.

Entre os Municípios que integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte,

Ribeirão das Neves era um dos mais esquecidos. Apesar de sua proximidade com a

Capital e de sua grande densidade demográfica - mais de 350 mil habitantes -,

apresentava um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano - IDHs - do

Estado e parecia apenas uma cidade-dormitório, fornecedora de mão de obra para

Belo Horizonte, de modo que tudo estava por ser feito.

Ao longo desses quatro anos, procurei conhecer de perto as carências e as

demandas de cada cidadão. Nunca me faltaram disposição para o trabalho, fé em

Deus e o apoio indispensável dos Governadores Aécio Neves e Antonio Anastasia e

do Prefeito Wallace Ventura. Com todo esse suporte, fui rompendo as barreiras que

encontrei pelo caminho.

Ao fazer uma retrospectiva de meu trabalho nesses quatro anos, sinto a sensação

confortadora do dever cumprido. Não tenho a ingênua pretensão de haver resolvido

todos os problemas que afligem a população nevense, mas sei que muito fiz para

trazer seus problemas à presença de quem poderia ajudar a minorá-los. Como se

trata de uma omissão histórica, muita coisa ainda ficou por ser feita, mas tenho

orgulho de dizer que, pela primeira vez, minha cidade foi colocada na agenda de

grandes investimentos do governo do Estado e do governo federal. Depois de Belo

Horizonte, Ribeirão das Neves foi o Município mineiro que, nos últimos anos, recebeu

mais recursos do governo do Estado. Mais de R$500.000.000,00 foram destinados ao

Município para as áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e

saneamento básico, esporte, lazer e assistência social, entre outras.

Dos investimentos em saúde, destaco a recente inauguração da Unidade de Pronto

Atendimento - UPA - de Justinópolis, de que tive a honra de participar, no dia 20 de

outubro. O governo do Estado aplicou em sua construção mais de R$5.000.000,00 e

liberou mais R$1.135.000,00 para aquisição de equipamentos e materiais

necessários ao seu bom funcionamento. Merecidamente essa UPA recebeu o nome

de Acrísio de Meneses, um grande cidadão nevense que muito lutou pelo
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desenvolvimento da cidade. A referida unidade ocupa uma área de 6.000m² e dispõe

de 40 leitos, com capacidade para atender até 350 pessoas por dia. Para sua

manutenção, o governo do Estado destinará anualmente recursos de

R$1.600.000,00, cerca de R$700.000,00 por mês.

Ainda na área da saúde, foi anunciada pelo Governador Anastasia a destinação de

R$8.000.000,00 para ampliação e modernização do Hospital São Judas Tadeu, que

passará a contar com 150 leitos, CTI, pronto-atendimento adulto e pediátrico,

maternidade, necrotério, abrigo para ambulâncias e elevador. Destinou também

R$3.000.000,00 para a construção da UPA do Bairro Veneza, que deverá atender a

cerca de 75 mil pessoas por ano. Além disso, convênio da Prefeitura de Ribeirão das

Neves com a Secretaria de Saúde garantiu recursos para obras do programa Viva

Vida no Hospital do Câncer de Justinópolis.

Nos setores de infraestrutura e de saneamento básico, a Copasa está investindo

mais de R$300.000.000,00 em obras como a ampliação dos sistemas de

abastecimento de água e esgoto e a construção de avenidas sanitárias e de três

estações de tratamento de esgoto - ETEs.

Na educação, o governo já investiu quase R$30.000.000,00 na construção de 5

novas escolas e na reforma e ampliação de 48 escolas estaduais, beneficiando mais

de 63 mil alunos; implantou também o Centro Vocacional Tecnológico e o Centro

Solidário de Educação Infantil, que oferece atendimento a crianças carentes da região

de Justinópolis.

O Município recebeu, pioneiramente, recursos do programa Poupança Jovem, que

está comprometido com o sucesso no ensino médio de mais de 10 mil jovens

nevenses. Por ocasião da entrega das bolsas de R$3.000.000,00 aos 2.100 jovens

concluintes da primeira turma contemplada pelo programa, o Governador Aécio

Neves informou que foi destinada a Ribeirão das Neves metade dos R$75.000.000,00

previstos no Orçamento do ano. Além do Poupança Jovem, o governo do Estado

escolheu Ribeirão das Neves como destinatário dos projetos-piloto Minas Olímpica,

Saúde na Praça e Travessia.

Convênio com a Secretaria de Esportes e da Juventude garantiu R$5.000.000,00

para a construção de ginásios e quadras poliesportivas em vários bairros da cidade,
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bem

como pistas de “skate”, alambrados e vestiários em mais de 15 campos de futebol já

existentes.

Para melhorar o acesso à Linha Verde, o governo Aécio-Anastasia assegurou a

duplicação e a recuperação da Rodovia MG-806, que facilitará a ligação da sede de

Ribeirão das Neves ao Distrito de Justinópolis, a Belo Horizonte e ao vetor norte da

Região Metropolitana.

Embora tenha dito não ter intenção de fazer prestação de contas de meu mandato,

não poderia deixar de mencionar as principais conquistas que obtivemos para

Ribeirão das Neves, por serem realmente significativas e transformadoras. Muito mais

teria ainda a relacionar, como os grandes investimentos em segurança pública e no

Corpo de Bombeiros, em especial a construção da sede do 40º Batalhão de Polícia

Militar, o licenciamento do novo cemitério, bem como a doação de terrenos para a

construção do Instituto Federal de Educação Tecnológica - Ifet - e para a ampliação

do centro industrial do Município.

No Judiciário, obtivemos ganhos significativos, como a elevação da Comarca de

Ribeirão das Neves à categoria de entrância especial e a criação de novas varas,

como a Vara Maria da Penha, especializada no combate à violência doméstica contra

a mulher. Outro grande benefício para Ribeirão das Neves foi a emenda que

conseguimos aprovar à Lei nº 18.030, de 12/1/2009, conhecida como Lei do ICMS

Solidário, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita da arrecadação

pertencente aos Municípios. De acordo com esses dispositivos, os Municípios onde

se localizam penitenciárias estaduais serão compensados com percentuais daquele

tributo, que, no caso de Ribeirão das Neves, deverá acrescentar cerca de

R$550.000,00 por mês à sua receita, a partir de janeiro de 2011. Na Presidência da

Frente Parlamentar em prol da RMBH, reuni forças com outros Deputados da região

para traçarmos políticas públicas voltadas para o combate a desigualdades sociais e

regionais e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos. Além

disso, acabei por interessar-me pelos problemas de Municípios de outras regiões,

procurada que fui, muitas vezes, por lideranças que me vieram solicitar ajuda. Na

Presidência da Comissão de Cultura, foram promovidos debates e audiências
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públicas para discutir as principais questões do setor, como as políticas de

financiamento da cultura - tanto federal como estadual - e políticas de salvaguarda

dos bens culturais do Estado.

Deputado Neider Moreira, os bons resultados decorrentes da minha atividade

parlamentar, obtidos em benefício da população mineira, devo muito à Assembleia

Legislativa, em especial à assessoria e Consultoria da Casa, aos meus colegas

Deputados, à minha equipe de gabinete e, principalmente, ao espírito público e à

exitosa parceria com os Governadores Aécio Neves e Antonio Anastasia, sem os

quais reconheço que de pouco teriam adiantado tantos esforços. Por tudo isso, pela

compreensão, pelo permanente interesse demonstrado às grandes necessidades da

RMBH, em especial de minha querida Ribeirão das Neves, pela cordialidade com que

me atenderam todas as vezes que a eles recorri, venho a esta tribuna agradecer a

esses grandes homens públicos e prestar-lhes minha homenagem. Só mesmo Minas

poderia reunir em um mesmo momento histórico homens da envergadura de nosso

eterno Governador e futuro Senador Aécio Neves, do Governador Antonio Anastasia

e do Presidente Alberto Pinto Coelho, nosso próximo Vice-Governador. Muito

obrigado a cada um de vocês. Que Deus continue a iluminar os seus caminhos para

que Minas seja cada vez mais o melhor Estado para seus cidadãos.

Seria injusto não mencionar o nome do meu grande companheiro de política, o

Deputado Federal Nárcio Rodrigues, a quem sou grata pelo muito que me apoiou

durante esse período. Sua participação junto ao governo do Estado foi fundamental

para que Ribeirão das Neves recebesse tantos benefícios. Aos meus colegas

Deputados, aos servidores desta Casa, a todos os amigos que caminharam comigo

apoiando-me e incentivando-me, minha eterna gratidão. A Deus, meu Senhor e

Salvador, que me guia pelas sendas da vida, que nunca me falta e nunca me faltará,

dou toda honra, toda glória e todo o louvor. Que Ele, em sua imensa bondade,

continue nos dando a graça e a sabedoria para vivermos de forma significativa e

plena, de modo a impactarmos positivamente a geração atual e as gerações futuras.

Finalmente, a todos que me ouviram, o meu muito-obrigado.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputada Gláucia Brandão, nossa amiga

e companheira, realmente esses quatro anos do seu mandato fazem jus à sua
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biografia, à sua seriedade como pensadora e intelectual e ao trabalho dedicado ao

povo de Minas, em especial à população de Ribeirão das Neves. No entanto, acredito

que todo esse seu trabalho, realizado com afinco e cuidado, honra a presença, neste

Legislativo, de uma pessoa que nos deixou um vácuo muito grande, o nosso amigo

ex-Deputado Eduardo Brandão. Quando ele aqui chegou, ainda como um jovem

Deputado, assumiu a Presidência de comissões das mais importantes desta Casa.

Diante disso, Deputada Gláucia, elogiamos seu trabalho na Comissão de Cultura,

bem como sua presença e seu trabalho, mesmo como suplente, tantas e tantas vezes

na Comissão de Direitos Humanos. Pessoas como V. Exa. sempre marcam muito.

Fico muito feliz de ser seu amigo, como era amigo do Eduardo. Saiba que Ribeirão

das Neves perderá muito em função de sua ausência nesta Casa. Parabéns pelo seu

trabalho e receba o nosso reconhecimento.

A Deputada Gláucia Brandão* - Deputado Durval Ângelo, muito obrigada.

Saiba que aprendi muito com V. Exa., enfim, com o trabalho que exerceu e exerce

aqui, no Plenário, e também nas comissões. Receba meus parabéns pelo que vem

fazendo em prol de Minas Gerais.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputada Gláucia Brandão, também não

poderia deixar de cumprimentá-la e abraçá-la. Lamento por V. Exa. não ter sido

reeleita. Com certeza, a Assembleia ficará menor com sua ausência. V. Exa.

desenvolveu, nesses quatro anos, um trabalho extraordinário, como se fosse uma

Deputada de muitos mandatos, apesar da sua experiência em Neves.

Não poderia deixar de mencionar o nosso saudoso Eduardo Brandão. Todos

sabemos que V. Exa. acompanhou o mandato dele “pari passu”. Quero parabenizá-la

não só pelo trabalho que desenvolveu, mas também pelo exemplo de pessoa que

demonstrou ser na Casa, sempre amiga e companheira. Sem falar da segurança nas

suas decisões. Que Deus continue a iluminá-la, porque ele já ilumina. Parabéns e

felicidades na sua vida.

A Deputada Gláucia Brandão* - Obrigada, Deputado Doutor Viana. Que Deus

também continue a iluminá-lo na jornada e no desafio de promover o

desenvolvimento de Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Faço coro com meus colegas
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Deputados Doutor Viana e Durval Ângelo. Tenho certeza de que essa é a única voz

de todos os seus 76 colegas Deputados do Plenário desta Casa, Deputados que, ao

lado de V. Exa., realizaram trabalhos importantes em prol do nosso Estado nos

últimos quatro anos. Não vou despedir-me de V. Exa.; apenas vou dizer um até-breve

em função do trabalho desenvolvido, da forma responsável com que faz política e da

seriedade com que conduz não só a vida pública, mas também a particular, a

pessoal.

Estamos apenas lhe dando um até-breve. V. Exa. merece estar aqui e ser

reconhecida não só pelos Municípios que representou, em especial o de Ribeirão das

Neves, mas também por todos os mineiros, pelo trabalho e pela dedicação que teve

para com seu povo e com o povo de Minas durante os últimos quatro anos. Parabéns

pelo trabalho e pela pessoa que mostrou ser nos últimos anos nesta Casa. Muito

obrigado.

A Deputada Gláucia Brandão* - Obrigada, Deputado Gustavo Valadares. Também

desejo a V. Exa. uma próxima legislatura plena de realizações e sucesso. Que Deus

continue lhe dando sabedoria pelos muitos anos que tem pela frente, por toda a sua

juventude, para que continue sendo um Deputado competente.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Peço ao Presidente um pouco mais de

tolerância, porque também quero participar dessa homenagem. Na verdade, este é

um momento muito importante não só para mim em particular, porque tenho carinho e

respeito todo especial por V. Exa., mas também para todo o Legislativo devido ao

trabalho tão correto e amigo que desempenhou.

Isso me lembra o meu companheiro Eduardo Brandão. Tive o prazer de ser

Deputado na mesma legislatura que ele. Aliás, ele foi uma pessoa que marcou muito

como parlamentar e como Presidente da Ruralminas. Era uma pessoa que transmitia,

ou melhor, transpirava confiança e amizade, sempre rindo, brincando e apoiando.

Com o passamento dele, V. Exa. veio para cumprir bem a sua missão.

Hoje Ribeirão das Neves não é uma cidade considerada dormitório, em que as

pessoas moravam lá e trabalhavam aqui, uma cidade conhecida pelos presídios e

pelas dificuldades. Apesar de ela fazer parte da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, era uma cidade com características idênticas às do Norte de Minas: as
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mesmas dificuldades e a mesma falta de infraestrutura.

Hoje o seu relato é a prestação de contas do que fez: participação, presença

constante e amizade que tinha e tem com o governo do Estado. Por fim, gostaria de

lhe desejar muita sorte. Esta Casa apenas encerra parte da sua vida como

parlamentar. Foi um prazer, um privilégio conviver com V. Exa. ao longo desses

quatro anos. Tenho certeza de que V. Exa. ainda continuará na política. Quem sabe,

daqui a dois anos, não vamos ter Gláucia Prefeita de Ribeirão das Neves? Conte

sempre com os amigos que fez aqui. Muita sorte a V. Exa. e a sua família. Que Deus

lhe abençoe. Tive muita honra de conviver com V. Exa., como vizinho de gabinete e

como amigo.

A Deputada Gláucia Brandão* - Muito obrigada, Deputado Carlos Pimenta. É uma

grata honra tê-lo como amigo e colega neste Parlamento. Muito sucesso nessa

próxima legislatura. Que V. Exa. continue brilhando como parlamentar, e que Deus

abençoe seus caminhos. Muito obrigada a todos. Desculpe-me, Presidente, por ter

ultrapassado o meu tempo. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a

vida de cada um.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Exmo. Sr. Presidente, nobres colegas,

telespectadores da TV Assembleia, pessoal da galeria, senhoras e senhores, eu

também não poderia deixar de aproveitar este momento, Deputada Gláucia, para

também cumprimentá-la e desejar a sorte que V. Exa. merece e de que precisa. Não

tenho dúvida de que aqui não há um Deputado com quem V. Exa. não tenha tido

esse respeito. V. Exa. hoje é respeitada por todos nós, Deputados, pelo seu jeito de

ser: bondosa, carinhosa, batalhadora e competente. Infelizmente, o resultado das

urnas não foi aquilo com que todos sonhávamos e que a Deputada merecia. Mas V.

Exa. obteve mais de 40 mil votos. Isso também é uma vitória. É uma pessoa que fez

uma campanha humilde, muito simples. Pode ter certeza de que estão chegando aqui

vários Deputados que tiveram muito menos votos. Mas infelizmente a legislação não

é justa, e nem sempre os mais votados são eleitos. Não tenha dúvida de que não é

uma despedida; é um até-logo. Não tenho dúvida de que sua carreira política tem
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muito pela frente e de que ainda poderá contribuir muito para Minas Gerais.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos, gostaria de

agradecer a V. Exa. o aparte. A Deputada Gláucia nos pegou a todos de surpresa, ao

final de suas palavras. Já estávamos findando o prazo de também partilhar com ela

este momento. Estou aqui há apenas um ano e meio, e V. Exa. nos inspirou tanto no

trabalho quanto na humildade, na forma de dirigir-se aos seus pares, sempre com

muito carinho. Sempre que o fazia, nós notávamos que era de coração. V. Exa. deixa

este exemplo: muita gente, tenho certeza, aprendeu a ser cortês, amigo e leal e a ser

bom de trabalho como V. Exa. o é nesta Casa. Nas conversas e nos bate-papos,

trabalhamos e torcemos para que V. Exa. possa continuar prestando seu trabalho a

esta Casa e a Minas Gerais, porque é a primeira suplente. E tenho toda a certeza de

que o trabalho continuará. Torceremos por isso. Eu sou um dos maiores torcedores,

porque compartilho com V. Exa. o grande trabalho realizado.

Aproveitando também este momento, gostaria de saudar, meu caro Deputado

Antônio Carlos, os companheiros da minha querida Campo Belo que se fazem

presentes. Estão aqui o ex-Prefeito e Vice-Prefeito Joaquim de Almeida Barbosa e os

ex-Vereadores Vicente de Sousa e João Marcos Lemos (João Grandão), que fazem

essa visita ao Parlamento nesta tarde de hoje. Terminando, informo que, ontem, na

Comissão de Política Agropecuária, estivemos juntos e V. Exa. foi muito feliz ao

incluir na votação o apoio à bacia leiteira e ao café, as riquezas principais do nosso

Sul de Minas. Aproveito esses três assuntos para, neste breve relato, manifestar

minha satisfação com a Deputada Gláucia e com a visita dos companheiros e para

parabenizar V. Exa. pela defesa sempre intransigente dos valores da agricultura, o

que faz com muita grandeza. Agradeço mais uma vez o aparte.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir, que

ontem participou da primeira reunião da nossa Comissão de Política Agropecuária.

Eu espero que no próximo mandato possamos contribuir mais ainda com o setor

agropecuário. O Deputado agora foi um grande vitorioso. Triplicou os seus votos, o

que prova o seu trabalho e a inteligência do povo de Campo Belo e da região, que

soube valorizar o seu líder, hoje, sem dúvida, o líder maior daquela região.

Deputado Duarte, nós dois, que somos do Sul de Minas e do Sudoeste de Minas - e
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V. Exa. é muito bem votado no Sul de Minas -, temos uma grande responsabilidade

nesta Casa, porque viemos aqui para exercer nossa função e para fazer do nosso

cargo um instrumento para melhorar a vida das pessoas.

Falar em melhoria de vida das pessoas e do povo mineiro é tratar do emprego e da

renda. E o que pesa na renda, na economia de Minas Gerais? O que realmente faz a

diferença? É o setor agropecuário. O que o brasileiro e o mineiro mais sabem fazer é

produzir. E produzem muito. Minas Gerais produz mais da metade do café brasileiro.

Se Minas fosse um país, o primeiro produtor de café do mundo seria o Brasil e o

segundo Minas Gerais. Só depois viriam o Vietnã, a Colômbia e assim por diante.

Então Minas Gerais é como um país.

Quanto à produção de leite, as coisas acontecem da mesma forma. É na produção

do leite e do café que é gerada a maioria dos empregos no Brasil. O café gera mais

de 8 milhões de empregos. Cada emprego direto no campo gera mais três no

comércio e na indústria. Então o peso da economia cafeeira no Brasil é muito grande,

assim como em Minas Gerais. Só isso justifica uma política diferenciada para o café e

para o leite em Minas. Além disso, o leite é muito democrático. Se um produtor tem

uma vaquinha, produz 10, 15, 20 litros e tem onde vender. Como o consumo é diário,

ele não perde. São vários os pequenos produtores ainda vivos, sofridos e

humilhados, mas que ainda lutam e acreditam na produção do leite.

Por causa dessa luta e dessa discussão, eu e o Deputado Carlos Melles

conversamos algumas vezes com o Governador Antonio Anastasia. Houve uma

reunião no Palácio das Mangabeiras, onde estávamos acompanhados por vários

sindicatos e cooperativas. Conseguimos dele o compromisso de montar uma política

de proteção ao produtor de leite e de café. Às vezes, as pessoas pensam que os

produtores de café não precisam disso porque o café agora está com preço bom.

Sim, agora está, mas o produtor não tem mais café para vender. Pouquíssimos o têm.

Venderam o produto barato porque estavam e estão endividados e apertados.

Com o leite acontece a mesma coisa. Quando o preço melhora um pouquinho, as

pessoas acreditam que a situação está boa, mas e a dívida, o passado, o

empobrecimento das propriedades, dos proprietários e das famílias?

Então, para recuperar isso, é preciso uma política de longo prazo, da forma como
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combinamos com o Governador. Tudo que combinamos com ele e com o ex-

Governador Aécio, agora Senador da República, torna-se realidade. Essa é a nossa

expectativa.

Como bem disse o Deputado Duarte Bechir, ontem, na nossa Comissão, apresentei

a proposta de realizarmos uma audiência pública para convidarmos o Governador, a

Federação de Agricultura, o Secretário de Agricultura de Minas Gerais e as entidades

ligadas ao setor, com o objetivo de discutirmos essa política que pretendemos

implantar em Minas junto ao Governador Antonio Anastasia. Tive o apoio dos

Deputados Duarte Bechir e Dilzon Melo e tenho a certeza de que teremos o apoio de

toda esta Casa, para realizarmos essa audiência e implementarmos uma política

protecionista para os produtores de café e leite e o produtor em geral, o produtor rural

mineiro, que é muito diversificado e faz a diferença em Minas Gerais.

Ontem, o Deputado Carlos Melles, por meio de sua liderança, realizou uma

audiência pública para discutir o Acordo Internacional do Café, que está sendo

implementado. A verdade é que nós, produtores e lideranças do setor, muitas vezes

nem sabemos a real situação desse acordo. Então são fundamentais audiências

como essas. Com a nossa, poderemos atualizar-nos melhor ainda e verificar o que

será possível ser implementado pelo governo do Estado de forma a proteger o nosso

produtor rural. Nos próximos 15 dias, já contaremos com essa audiência pública para

discutir a política da produção do café e do leite, que será implementada com o nosso

apoio pelo Governador Antonio Anastasia. Também gostaria de manifestar minha

satisfação com o Governador Antonio Anastasia e com o ex-Governador Aécio Neves

por uma grande conquista da nossa região, que é a tão sonhada rodovia que ligará

Passos à cidade de Delfinópolis e, no futuro, se Deus quiser, a Sacramento, para ligar

ao Alto Paranaíba e também ao Triângulo Mineiro. Hoje já há ligação até São João

Batista do Glória. Foi feita uma ponte que custou aproximadamente R$30.000.000,00

pelo Governador Aécio Neves e agora há o projeto de ligar São João Batista do

Glória ao restante. A primeira etapa que seria até Delfinópolis é de aproximadamente

60km. Nesta semana, o Governador Antonio Anastasia já autorizou a licitação do

projeto em aproximadamente R$2.000.000,00, que serão aplicados para elaborá-lo.

Se Deus quiser, assim que o projeto for elaborado, realizaremos a obra, que é o
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grande sonho daquela região. Aliás, essa região é fantástica, turística e de alto valor

econômico de produção no setor agropecuário. Além disso, há o Rio Grande à frente,

e ao fundo, a belíssima Serra da Canastra com suas belezas e riquezas. Essa

rodovia será fundamental para o desenvolvimento do turismo naquela região. Agora

há um projeto já pronto da obra que liga Pimenta a Guapé, passando pelo Lago de

Furnas. Queremos que o Governador aja da mesma forma pensando no turismo

dessa área. Essa estrada é importantíssima para o desenvolvimento da nossa região

e terá um papel fundamental para o turismo. Encontra-se também pronto o projeto

referente a uma estrada perto da minha terra, em Jacuí, que liga Nova Resende a

Bom Jesus da Penha. Na verdade, é uma estrada muito importante que ligará a

região de Poços de Caldas, passando por Muzambinho e Nova Resende, a Bom

Jesus da Penha e depois a Jacuí e a São João do Paraíso. Essa região é

importantíssima, pois produz muito café, leite e milho. Portanto faz a diferença. Essa

rodovia está com 19km de terraplanagem praticamente pronta, assim como toda a

parte de obra de arte. É uma estrada de custo baixo. Espero que o nosso Governador

Antonio Anastasia autorize tudo isso imediatamente, já que essa rodovia foi motivo de

muitas discussões durante a campanha. Ele assumiu esse compromisso. Não tenho

dúvidas de que tudo que assume ele cumpre, e faz tudo bem feito, com seriedade,

honestidade e resultado.

Tenho dito sobre coisas positivas. No entanto, quero falar também sobre a

segurança na região - grande preocupação, que sempre foi bandeira da nossa luta

como Deputado Estadual. Se analisarmos, veremos que ela avançou e melhorou

muito desde quando iniciei o nosso mandato. Há quatro anos a situação era muito

pior. Hoje São Sebastião do Paraíso é exemplo de segurança. Já estamos chegando

a 23 meses com apenas um assassinato. Fica aqui nossa manifestação de satisfação

com o Maj. Bernardes, com as equipes das Polícias Militar e Civil, que têm feito a sua

parte, assim como com a Guarda Municipal. Externamos também nosso

contentamento pelo apoio do Deputado Federal Carlos Melles, que conseguiu muitos

equipamentos em nível federal. Então, a verdade faz a diferença. Contudo, estamos

muito preocupados com os distritos e povoados. Nesta semana, ocorreu o

assassinato de mais um caminhoneiro, que, por sinal, é da minha cidade de Jacuí.
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Foi encontrado próximo ao Distrito de Guaianazes - aliás, já falei sobre a nossa

preocupação com esse lugar, onde atualmente há muita violência. Espero que esse

crime seja elucidado e os criminosos sejam descobertos. Não tenho dúvida de que a

origem de tudo isso é a falta de segurança nesses locais, onde ainda não há

policiamento nem ação mais forte da própria polícia. Essa é a nossa preocupação.

Queremos que São João do Paraíso se torne exemplo para todo o Estado, a fim de

que o povo tenha a sensação real de segurança. A morte do caminhoneiro Edvander

nos deixa muito tristes e chateados. Queremos que problemas como esse não mais

ocorram em nossa região. Uma ação do governo de Antonio Anastasia também foi

motivo de nossa discussão na audiência que realizamos no Palácio das Mangueiras.

O Governador combinou conosco que realizaria um programa direcionado para os

povoados e zona rural, a fim de haver segurança para o nosso povo do campo. Essas

são as minhas considerações. A nossa alegria com os avanços e resultados dos

projetos sonhados, como a estrada de Jacuí a Fortaleza de Minas, e várias rodovias,

como a de Muzambinho e de Monte Santo de Minas ao Distrito de Milagres. São

muitas rodovias importantes com as quais sonhamos e que faremos com o

Governador, se Deus quiser. Precisamos avançar rápido na questão da segurança

para melhorar a vida do nosso povo. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente e telespectadores da TV Assembleia, quero fazer uma singela

homenagem à grande Deputada Gláucia Brandão, com quem tive a honra, a alegria e

o prazer de trabalhar na Comissão de Educação. Uma Deputada que trouxe grande

contribuição para o debate político, extremamente competente, profunda

conhecedora da educação, defensora da atividade de educação física e dos seus

professores e ainda uma grande representante das mulheres neste Plenário.

Deputada, temos certeza de que V. Exa. continuará exercendo um papel fundamental

na política de Minas Gerais, de Ribeirão das Neves, mesmo que não seja neste

Plenário - talvez, pois não podemos afirmar com tanta certeza -, mas continuará

cumprindo um papel fundamental da grande política - uma política com “p” maiúsculo,
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com conteúdo, elaborada com amor e dedicação à causa. Torcemos para que seu

futuro seja muito promissor. Esperamos tê-la de volta nesta Casa.

Ontem, fiquei aliviado com uma notícia alvissareira. A Secretaria de Estado de

Comunicação publicou uma nota do Governador dizendo que não haverá atraso no

pagamento dos salários dos 553 mil servidores públicos de Minas Gerais. Ficou

esclarecido que o salário de novembro será pago no dia 5 de dezembro, o de

dezembro, no dia 5 de janeiro, e o 13º salário, no dia 15 de dezembro. Essa nota é

importante porque já havia um clima de muita preocupação por parte dos servidores

públicos. Nesse feriado, ao fazer uma viagem ao interior, encontrei alguns servidores

que estavam preocupados com a possibilidade do atraso dos salários ou não

pagamento do 13º salário.

É importante que o Governador venha a público fazer esse esclarecimento porque

não faria sentido, nessa altura do campeonato, a falta do pagamento dos servidores.

Não poderíamos imaginar isso, Sr. Presidente, porque, durante todo o ano de 2010,

fizemos um esforço concentrado e, deste Plenário, saíram diversas autorizações para

que o Estado contraísse empréstimos junto ao mercado, ao Banco Mundial, ao Banco

Interamericano e ao BNDES, entre outros. O Deputado André Quintão sabe

perfeitamente que foram dadas várias autorizações de empréstimos de diversas

naturezas, que reforçaram o caixa do Estado. Nunca vi um governo contrair tantos

empréstimos como aconteceu agora em 2010: foram empréstimos para a conclusão

das obras do Proacesso, para a conclusão do ProMG, para cobrir fluxo do caixa do

Estado, etc. Por fim, na semana passada, a Casa autorizou o governo do Estado a

proceder a uma operação de antecipação de créditos tributários. No nosso

entendimento, esse é um projeto bastante temerário, porque o governo vai antecipar

créditos tributários e não tributários que tem para receber, ou seja, vai vender esses

créditos no mercado e antecipar a receita - obviamente, com deságio. Posteriormente

o mercado vai receber esses créditos da mão dos credores, e, na possibilidade de

que eles não sejam recebidos, o Estado dá garantia integral de recebimento desses

créditos.

O que quero dizer é que, com todos esses empréstimos e essa antecipação de

crédito, não faria sentido não serem pagos o salário ou o 13o salário. Isso é o básico
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que se espera de um empregador. Pagar em dia o salário e o 13o salário é básico. Se

ocorresse o contrário, ou seja, se neste momento o Estado de Minas Gerais não

pagasse o salário dos servidores públicos, isso sim seria o fim dos tempos. O que

iríamos pensar? Que todo esse dinheiro, todos esses empréstimos, todo esse fluxo

de caixa teriam sido investidos em quê? Para onde poderia ir o dinheiro se não para

as obrigações correntes, centrais e primordiais do Estado, como o pagamento do

salário dos servidores?

É bem verdade que o Estado viveu um momento difícil em suas finanças, em

função de sua economia. Bem sabemos que a crise de 2009 afetou profundamente o

Estado de Minas Gerais, cuja economia é muito centrada na exportação de produtos

primários, especialmente do minério de ferro e de “commodities” agrícolas - grãos

como a soja, o milho e o feijão. Isso torna a base da nossa economia muito

fragilizada, e em 2009 tivemos o maior decréscimo na nossa economia. Nesse ano

Minas Gerais foi o Estado que mais caiu, em razão dessa primariedade da nossa

economia. Em 2010, o crescimento foi retomado, mas, ao contrário do que tanto se

propaga, se tomarmos os 10 últimos anos para comparação, dos 27 Estados do

Brasil, Minas Gerais ficou na 17a posição em temos de crescimento, o que não é lá

essas coisas. De qualquer forma, os empréstimos autorizados são o suficiente para

garantir a obrigação do pagamento do salário mensal ordinário e do 13o salário, a

gratificação natalina dos servidores públicos.

Sr. Presidente, é muito importante dizer isso, porque Minas ainda convive com uma

situação preocupante, intrigante. Vivemos a grande relação chamada PIB-dívida, ou

seja, a riqueza do Estado, tudo o que ele produz em relação a sua dívida. Ao

contrário que se fala, a dívida deste Estado ainda é alta, está desordenada e cresce a

cada ano. Minas não tem o chamado déficit zero. Tecnicamente, se pegarmos o valor

que se arrecada e o gasto, podemos dizer que existe o déficit zero, mas, na verdade,

não há. Quando se fala nesse déficit, o desavisado pode achar que o Estado não tem

dívida. Minas Gerais tem uma dívida monstruosa que foi negociada em bases

completamente draconianas em 1998, com juros de 7,5% ao mês, usando-se a

Tabela Price, ou seja, quanto mais se paga mais se deve. Este Estado ainda não tem

a firmeza para dar um basta nessa situação, nessa negociação que foi feita no
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governo Eduardo Azeredo, durante o período em que Fernando Henrique Cardoso

era o Presidente da República. Por isso, quando Itamar Franco assumiu a

Presidência, vivemos momentos dificílimos, em que os servidores precisavam esperar

a tabela do mês para saberem em que dia receberiam seus salários.

A situação da dívida do Estado ainda é preocupante, porém não faz sentido

imaginarmos que não se pague o 13º salário ou o salário dos servidores públicos.

Isso seria um escândalo. Por vivermos bom momento de crescimento, em que o País

e a economia brasileira vão bem, devemos tratar com transparência esses assuntos.

Deputado André Quintão, achei importante o Governador publicar nota de

esclarecimento para afastar qualquer dúvida da cabeça de quem quer que seja,

especialmente da do servidor público. Acho que ele deveria continuar esse exemplo,

para que não tenhamos dúvida da real situação financeira, da saúde financeira do

Estado. Outro bem maior que o Governador faria seria retirar o pedido de lei delegada

porque, sem entrar em aspectos técnicos, por si só ela deixa a espada da dúvida

sobre a cabeça das pessoas. Para que lei delegada neste momento, se estamos

saindo de um governo de continuidade de oito anos, que teve como Vice-Governador

o atual Governador, que assumiu o cargo há oito meses e está dando continuação a

uma gestão? Isso não é plausível, convincente, por mais justificativas técnicas que

existam. Dizer que é mais ágil fazer a reforma do secretariado não faz sentido, deixa

dúvida em todos. Fazer reforma administrativa por lei delegada é deixar dúvida na

cabeça das pessoas. Sempre surgem perguntas como: o que é preciso esconder, por

que não fazer isso às claras, por que não trazer essa discussão para o Plenário desta

Casa ou por que não fazer isso com a Assembleia funcionando plenamente? Afinal

estamos aqui para isso, esse é o papel do Parlamento e dos Deputados. Não temos

urgência para fazer nenhuma reforma administrativa mirabolante que precise afastar

a Assembleia desse debate.

Diga-se de passagem, é importante registrar que Minas tem grandes nomes e

sempre os respeitou. Lembrava Patrus Ananias e Célio de Castro, ex-Prefeitos de

Belo Horizonte, que assumiram seus mandatos em situações muito mais adversas e

fizeram amplas reformas administrativas sempre debatendo no Plenário da Câmara

dos Vereadores, não é mesmo, Deputado André Quintão? Eles nunca fizeram uma
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reforma administrativa sem ouvir o Plenário da Câmara. Justiça seja feita, Márcio

Lacerda, atual Prefeito desta cidade, está propondo uma reforma administrativa a ser

debatida com os Vereadores. Por que precisamos disso neste momento? Nesta altura

do campeonato não faz sentido suspender o trabalho da Assembleia ou dar

autorização para fazer reforma administrativa por lei delegada, pois essa situação

gera dúvida, insegurança jurídica e uma série de especulações.

O esclarecimento de que o 13º e os salários serão pagos é bom, mas as leis

delegadas são ruins e geram dúvidas. Geram dúvidas também em relação às

obrigações do governo. O governo tem obrigações para com os Municípios. O Fundo

de Compensação dos Municípios foi negociado quando autorizamos o empréstimo

junto ao BNDES, com valores entre R$350.000,00 a R$5.000.000,00, que não foram

pagos até hoje, Deputado Antônio Júlio. Vários Municípios não receberam o direito ao

Fundo de Compensação dos Municípios. Por ironia do destino, coincidentemente, os

Municípios que não receberam são governados pelo PT, PCdoB e PMDB. É

estarrecedor.

O Governador do Estado tem de colocar em dia a dívida com os Municípios, pagar

Governador Valadares, Contagem, Belo Oriente, todos que têm direito a receber o

fundo, para ficar bem claro que não houve proteção a nenhum Município do partido A

ou do partido B. Com toda a sua sensibilidade, o Governador deve aconselhar que se

retire o pedido de leis delegadas nesta Casa, para que o debate seja amplo, fraterno,

aberto, e não deixe dúvidas pairando no ar.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. Inicialmente, assim como

fez o companheiro Deputado Carlin Moura, parabenizo a Deputada Gláucia Brandão

pelo seu trabalho, dedicação e compromisso, principalmente com as questões sociais

e metropolitanas. Uma excepcional Deputada, que esperamos ter em nosso convívio.

Infelizmente, na política os resultados não são correspondentes ao trabalho realizado.

É até por isso que defendemos uma reforma política ampla, com financiamento

público de campanha, rodízio de mandatos, fidelidade partidária e fortalecimento dos
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partidos políticos. É importante dar o testemunho em nome dos que não foram eleitos

ou eleitas, mas que fazem um trabalho muito sério. Talvez a Deputada Gláucia

Brandão não precise desse depoimento e do depoimento do Deputado Carlin Moura,

mas faço questão de fazê-lo pelo seu trabalho junto à Frente Parlamentar da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, como membro efetivo do Conselho Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente e na Comissão de Cultura. Comentava com a

Deputada Gláucia Brandão que é difícil haver nesta Casa Deputado ou Deputada

com trânsito, intimidade, coleguismo, respeito com o conjunto dos Deputados, e a

Deputada tem essa virtude, fundada e embasada pelo seu trabalho e jeito de ser,

pessoal e político. Deixo aqui também esse testemunho e quase aposta: que ela

possa nos brindar com a sua companhia no próximo exercício da legislatura.

Porém gostaria de tratar também aqui, como fez o Deputado Carlin Moura, da

questão das leis delegadas. Já discuti muito sobre esse assunto. Subi várias vezes

nesta tribuna para dizer que o instituto da delegação só pode e deve ser usado em

situações excepcionais, situações de crise, de emergência e de relevante interesse

público. A Constituição Estadual, nossa lei maior, abriu essa brecha para situações

de relevante interesse público, em que, por questão de tempo, fosse dispensável a

participação do Legislativo Estadual. Não podemos usar o instrumento da lei

delegada como exercício de poder da maioria. Isso é um equívoco que fere a

democracia. Não vou discutir - aliás, já falei sobre isso em outras ocasiões, e cada

um faz sua avaliação - os reais objetivos da utilização da lei delegada. Nego-me a

fazer isso. Não vou fazer aqui um exercício de futurologia, mas digo que, ainda que

fosse utilizada com primor técnico, com maior alinhamento político com as causas

nas quais acredito, não defenderia a utilização da lei delegada. Sou socialista. Eu me

formei numa escola que questionou o socialismo real da revolução russa e de outros

modelos que provocaram profundas transformações sociais, mas que não

compatibilizaram as transformações sociais com o exercício da democracia. Não

acredito que meios inadequados atinjam fins desejáveis. Os fins não podem justificar

meios inadequados. Essa é uma discussão da ética política. “O Príncipe”, de

Maquiavel, é uma leitura obrigatória para todos nós. Aliás, eu o li e reli por várias

vezes, contudo não sou obrigado a concordar com os princípios formulados nele.
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Posso até constatar que muitos, infelizmente, vigem na política atual. Temos de

colocar a política em outro patamar, como o da verdadeira democracia, que deve

permitir que os sindicatos - como o Sind-UTE, que, com a liderança da Beatriz, travou

uma luta belíssima; o Sindieletro; o Sindpúblicos e o Sindifisco, que também lançou

uma bela publicação - opinem sobre como aprimorar a gestão do serviço público em

Minas Gerais; que os conselhos do meio ambiente, da assistência, da criança, da

igualdade racial, dos idosos, e tantos outros, possam opinar sobre os melhores rumos

para a gestão pública em Minas Gerais; e que os Deputados possam aprimorar a

proposta de rearranjo administrativo do governo. Não podemos - aliás, falo isso para

os Deputados da base do governo - partir do princípio de que o Legislativo atrapalha.

Esse é um problema crônico, e não podemos assumi-lo. Se a Assembleia aprovar o

mecanismo da lei delegada, repito que estará assinando o atestado de incapacidade

política e legislativa. Lá fora, infelizmente, a opinião pública pode até concordar com a

lei delegada: “Ah, é melhor o Governador fazer sem a Assembleia, pois aquele

pessoal de lá pedirá cargos, fará emendas ao orçamento e encherá o saco do

Governador para ganhar algo por fora”. Infelizmente, é assim que a sociedade vê o

Legislativo e, infelizmente, é assim que o Legislativo se comporta, sem bater a mão

na mesa. Não digo que deveríamos fazer o mesmo que o Cuca, técnico do Cruzeiro,

que bateu a mão, falando que ali ganhava dignamente seu salário, mas os Deputados

tinham que bater a mão na mesa e dizer: nós existimos e temos dignidade, neurônios,

capacidade de influir nos rumos do Estado. Não vamos indicar cargo ou emenda em

troca da delegação por 30 dias ao Governador. Isso é o mínimo que a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais poderia fazer. Mas, infelizmente, talvez o debate que se

faça seja sobre se o Sandro Meira Ricci errou ou não o pênalti do Ronaldinho, aliás,

do Ronaldão, pois ele está muito gordo. Essa é a discussão. Eu, não, quero discutir

aqui por que a Copanor não está garantindo abastecimento de água para as pessoas

que vivem no Jequitinhonha; por que o programa de combate às drogas, tão discutido

na campanha do Governador, não veio como projeto estruturador, mas, sim, como

projeto secundário, em terceiro plano; quais cargos serão criados para compensar

apaniguados políticos; qual o melhor modelo de gestão. Não vou abrir mão de minha

posição. Fui eleito e não abrirei mão de minhas prerrogativas. Posso perder no voto,



____________________________________________________________________________
538

mas, pelo menos, a Assembleia nos permite falar nesta tribuna, e minhas palavras

estarão registradas nos anais, nas atas, para que outras gerações saibam que houve

um tempo em que havia um resquício de resistência democrática, uma vez que lei

delegada não é um mecanismo democrático no exercício regular da democracia.

Repetirei aqui porque acredito nisso. Não conheço o plano de reestruturação

administrativa do governo, pois não sou da base de governo e, por isso, não devo

conhecê-lo, mas imagino que tenha sido pensado projetando-se o melhor para Minas.

Não apoiei nem votei no Governador reeleito, mas ele é uma pessoa com história e

trajetória, e espero que não as comprometa em função das injunções políticas de

partidos conservadores que o ladeiam. Tenho que dizer aqui que confio nas suas

melhores intenções, mas, por melhores que sejam - e acredito que são -, elas não

podem eximir a Assembleia Legislativa de seu exame, porque esta legislatura pode

contribuir para aperfeiçoá-las. Deputados, a população tem uma visão negativa, mas

acredito que existem aqui forças políticas, partidárias e intelectuais capazes de

agregar ideias, valores e concepções a um projeto que o governo nos encaminha.

Direi de maneira respeitosa ao Sr. Governador Anastasia, pessoa que reputo como

uma das mais conhecedoras da realidade do Estado de Minas Gerais: Governador,

dê uma chance a esta Casa de ajudá-lo a construir um futuro melhor para Minas

Gerais. Não despreze esta Assembleia, não despreze as inteligências aqui presentes,

não despreze a representatividade aqui presente. Não se deixe influenciar por

aqueles que querem trocar essa contribuição por obras ou emendas liberadas por

cargos no futuro governo. Isso não condiz com a sua postura de homem

profundamente comprometido com a gestão pública. Governador Anastasia, podemos

ajudá-lo, assim como a Oposição, que poderá ajudá-lo com ideias e com propostas.

Assumimos nosso mandato, então disputaremos ideias. No dia 20 de dezembro

encerraremos o ano legislativo aprovando ou rejeitando as suas propostas e

celebrando a democracia. Faço este apelo, este Deputado que o respeita muito, Sr.

Governador. Não se deixe influenciar por forças conservadoras que querem rebaixar

o papel do Poder Legislativo. Confie no Legislativo, em sua base e em sua Oposição.

Queremos um Estado melhor, mais democrático, e não um pior, composto por

iluminados. Comungamos de fontes comuns, intelectuais e políticas. Precisamos
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convergir para uma postura que fortaleça o Legislativo Estadual. Infelizmente,

esperava que a base do governo tivesse a hombridade de fazer este pedido ao Sr.

Governador Anastasia. Se ela não foi capaz, eu, como Deputado da Oposição, serei.

Valorize o Legislativo.

Termino com as palavras do ex-Governador e Senador eleito Aécio Neves,

mencionando um escritor inglês: ”Governo forte precisa de Oposição forte”. Valorize a

democracia e o Legislativo, Governador. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Caro Presidente Deputado Hely Tarqüínio, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, inicialmente gostaria de cumprimentar o Deputado André

Quintão pelo brilhante pronunciamento. Concordo com ele em número e grau.

Discordo apenas da prática. Lembro-me de que o PT, quando foi criado, ao longo da

ditadura e nos anos subsequentes, condenava o governo militar pela edição

frequente de decretos-leis. A oposição aos governos instalados a partir de Collor de

Mello condenava fortemente as medidas provisórias e o governo Lula. Quando o PT

chegou ao poder, foi o que mais editou medidas provisórias neste país. Uma situação

é o nosso sonho e a nossa utopia, a outra é a nossa realidade. Teremos absoluta

independência de ação e equilíbrio efetivo dos Poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário quando acabarem com a hipocrisia. Lembro-me de que acompanhei, ao

longo dos anos, o grito “Fora, Alckmin!”. Hoje o Brasil do PT empresta dinheiro ao

FMI. Uma hipótese é ser governo e agir como tal, a outra é ser oposição.

Fui oposição à ditadura e preso por três vezes. É duro ser oposição, mas às vezes

é até mais duro ser governo, especialmente porque é preciso curvar-se à realidade.

Se as transformações necessárias ao governo de Minas fossem feitas por meio de

projetos de lei que aqui viessem, esgotaríamos a metade, se não todo o mandato do

Governador, na tentativa de negociar cada mudança, cada aspecto de cada projeto

de lei. Sou contra essa preponderância do Executivo na formatação da legislação.

Quando aqui cheguei, em meu primeiro dia, uma repórter perguntou-me que tipo de

projeto de lei apresentaria. Respondi que, se pudesse, não apresentaria nenhum,

pois temos leis demais. Está até sobrando lei. Precisamos diminuir seu número, além
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de colocar em prática as boas e de revogar as que ou são ruins ou já caducaram.

Hoje, embora meu tempo esteja escasso, gostaria de cumprimentar o Dr. Alceu

Torres Marques, cujo nome acaba de ser confirmado para continuar na chefia do

Ministério Público de Minas Gerais. Quem me viu nesta tribuna, ao longo do ano de

2007, mostrando os equívocos, os erros e as aberrações cometidas por membros do

Ministério Público há de estranhar nossa fala de hoje e os nossos cumprimentos. No

entanto é preciso observar que, desde o tempo em que o Dr. Nedens Ulisses era o

chefe do Ministério Público, mantemos o mesmo comportamento. Lembro-me de

quando foi criado aquele setor especializado em crimes de Prefeitos. À época, fomos

até o Ministério Público, como Prefeito, e pedimos - quase que exigimos - que se

tirasse aquela placa, substituindo-a por outra, o que foi feito, acabando com a

conexão direta de que todo Prefeito é ladrão, de que todo Prefeito é safado. Hoje, na

placa consta “Corregedoria Especializada em Crimes de Agentes Políticos”.

Como Presidente da União Nacional de Defesa dos Prefeitos e ex-Prefeitos do

Brasil - Undep -, cumprimento o Dr. Alceu na expectativa de que possamos

estabelecer o diálogo, tal qual ocorreu anteriormente com o Dr. Jarbas, que fechou,

no terceiro andar do prédio do Ministério Público, uma central de escuta telefônica

ilegal. Não devemos esquecer-nos daquela luta com o Dr. Nedens Ulisses, quando

conseguimos acabar com o epíteto horroroso de Promotor especial de crimes de

Prefeitos. Conseguimos também, com o Dr. Jarbas, acabar com a central de escuta

telefônica.

Com o Dr. Alceu Torres, vimos algumas iniciativas, especialmente a do Ministério

Público Itinerante, que tenta aproximar-se da população, dos Prefeitos, dos

Vereadores e de lideranças locais, na busca de um entendimento diferenciado. Da

mesma forma como disse ao Deputado André Quintão que uma coisa é ser governo e

outra é ser oposição, afirmo que uma coisa é nossa utopia e outra coisa é a realidade

brutal do sistema democrático com o qual convivemos. Dr. Alceu, reconhecemos as

dificuldades. A legislação outorga ao Promotor de Justiça uma autoridade muito

superior àquela que deveria ser outorgada. O chefe do Ministério Público não tem

muito controle sobre as ações específicas de cada Promotor, todavia pode

sensibilizá-lo para que evite transformar em notícia de jornal, de rádio e de televisão
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fatos ainda não confirmados, levando à execração pública nomes, especialmente

daqueles que hoje pela Undep defendemos, que são os Prefeitos e os ex-Prefeitos do

Brasil.

Essa associação recém-criada, com 16 Deputados desta Casa fazendo parte da

sua fundação e mais 48 Prefeitos, está expandindo-se. Queremos oferecer-nos ao

Ministério Público para a manutenção de um diálogo permanente com o objetivo de

buscar eliminar os exageros. Sabemos muito bem que a maioria das iniciativas do

Ministério Público que execram e enxovalham o nome dos Prefeitos, dos ex-Prefeitos

e até de Deputados... Outro dia vimos aqui o Deputado Ademir Lucas sendo

enxovalhado pela imprensa por um fato que não era verdadeiro, devido a notícia

oriunda do Ministério Público, da atitude daqueles jovens membros da instituição que

chamávamos de juvenis “holofotários”, os quais não aguentam ver um holofote e

começam a apresentar denúncias daqui e dali.

Gostaria de remeter o meu pronunciamento ao Deputado André Quintão mais uma

vez, para dizer que, muitas vezes, a iniciativa das bancadas é muito importante. A

Bancada do PMDB estará amanhã conversando com o Governador sobre o projeto. A

Bancada do PT esteve lá conversando. Deve ter conversado também sobre o projeto

de delegação de poderes.

Como Prefeito que fui por duas vezes, sei das dificuldades que existem para fazer

transformações muito rapidamente, porque, na verdade, os mandatos são curtos

demais. Lula está saindo, e os jornais de hoje estão dizendo, em alto e bom som, que

o mandato foi muito curto. O período de oito anos foi pequeno. Vejam que o Lula está

reclamando que foi pouco. Então, o mandato é curto e não se pode esperar para

fazer as transformações. Estamos no século XXI. As transformações se processam

em velocidade fantástica. Estamos na era da informática, da robótica, da cibernética.

A velocidade das transformações é tão grande que, para acompanhá-la, é preciso

uma certa celeridade.

Lamento dizer e confirmar que o processo legislativo é lento, muito lento. Teríamos

de dar um jeito de verificar nesta Casa uma forma de mudar o Regimento para que o

processo de discussão e votação fosse mais rápido.

O Deputado André Quintão (em aparte)*- Primeiramente, quero agradecer ao
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integrante da plateia que apoiou que o Presidente Lula deveria ficar mais tempo na

Presidência da República. Infelizmente, a regra eleitoral permitiu apenas 8 anos.

Gostaríamos que ficasse 12 anos. Bateríamos palmas para ficar 12 ou 16 anos, mas

só ficou 8 anos.

Mas, Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas considerações de forma muito

respeitosa ao Deputado Getúlio Neiva, a quem prezo muito. O argumento de que o

Poder Legislativo é lento foi utilizado vários vezes pela ditadura.

O Deputado Getúlio Neiva sabe que o Governador eleito Anastasia teve o apoio

expressivo de segmentos democráticos, de intelectuais, de juristas. A lei delegada é

uma excrescência. Se o Poder Legislativo é lento, vamos transformar as suas normas

regimentais para que ele seja mais ágil, mas esse argumento de que ele é lento, com

todo o respeito, Deputado Getúlio Neiva, não é saudável.

Não vamos, então, simplesmente conceder ao Governador 30 dias. Vamos fazer

uma economia para os cofres públicos, para colocar o recurso lá na Copanor, para

colocar água para quem precisa, nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São

Mateus e vamos fechar o Legislativo.

Porque não adianta reconhecer que o Legislativo é lento, para dizerem depois: “Em

janeiro, com os Deputados na praia, o Governador faz o que quiser”. Depois o

Legislativo volta às suas atividades em fevereiro com um mundo de despesas para

que o contribuinte pague o seu funcionamento para não fazer nada, Deputado Carlin

Moura, pois o principal foi feito pelo Governador dando canetada em janeiro. Isso é

indefensável, estou até com trauma.

Por isso digo que não sairei de férias em janeiro caso seja aprovada a lei delegada.

Depois vão dizer: “Deputado, você de férias abriu mão...”- eu não, pois votarei contra

- “mas o senhor abriu mão? O Legislativo fechado, e o Governador fazendo o que

está querendo fazer?” Depois, em fevereiro, volta o Legislativo lento. Serão quatro

anos de Legislativo lento para receber extraordinárias, salários e verbas

indenizatórias. Desse jeito não dá.

Portanto, Presidente, Deputado Doutor Viana, farei aqui um apelo para a base de

governo, porque para a Oposição não adianta, somos a minoria. Faça o seguinte:

diga ao Governador para confiar na sua base de governo, pois aprovaremos até o dia
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20 de dezembro. A palavra da Oposição já está empenhada. Votaremos. Se vai ser

sim ou não, dependerá do conteúdo. Não farei futurologia. Governador, como já

disse, valorize a sua base de governo, que tem Deputados inteligentes e com

neurônios. Eles não querem apenas emendas e obras. São pessoas sérias e

dedicadas, portanto, confie nelas. Não dê canetada, pois isso é da época da ditadura.

Muito obrigado, Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Eu que agradeço porque, na verdade, iniciei minha

fala cumprimentando o Deputado André Quintão e dizendo que concordava com ele

em gênero, número e grau. No entanto, me curvo à realidade, que é outra coisa.

Lembro-me muito bem de um Vereador expressivo que chegou a ser Prefeito da

minha cidade e Deputado Federal por quatro vezes. Depois que ele fez um belo

discurso explanando sobre um projeto, levanta-se o Líder da Maioria que diz:

“discurso bonito, doutor. Concordamos com tudo que o senhor falou, mas votamos

contra”.

Portanto, a verdade tem de ser colocada. Digo que não sou carpete nem capacho

de governo. Não sou, nunca fui e nunca serei. O que estou mostrando é a realidade.

Combatemos o tempo todo o decreto-lei e, com a vinda da democracia, criou-se a

medida provisória. Até o meu amigo e companheiro Lula, apoiado pelo PMDB, está

usando mais a medida provisória, que é um decreto-lei da ditadura, do que os outros

Presidentes. Uma coisa é a realidade; outra coisa é a nossa utopia. Saiba que sou

seu colega de utopia, meu caro companheiro. Um abraço.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 30ª Reunião

Ordinária, em 16/11/2010, do Requerimento nº 6.760/2010, do Deputado Carlin

Moura; de Saúde - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 17/11/2010, do Projeto

de Lei nº 4.638/2010, do Deputado Neider Moreira, e dos Requerimentos nºs 6.763 e

6.764/2010, da Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul, e

6.770/2010, do Deputado Gustavo Valadares; e de Política Agropecuária - aprovação,

na 13ª Reunião Ordinária, em 16/11/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.774/2009, do

Deputado Padre João, 4.610/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, 4.724/2010, da

Deputada Cecília Ferramenta, e 4.761, 4.765 e 4.768/2010, do Deputado Padre João,

e dos Requerimentos nºs 6.472/2010, da Comissão de Administração Pública, e

6.673/2010, do Deputado Wander Borges (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Durval Ângelo e José Henrique,

solicitando a destinação da primeira parte de uma reunião ordinária para

comemoração dos 20 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente -

ECA. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXII do art.

232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.238/2009.

Declaração de Voto

O Deputado André Quintão - A minha declaração de voto é sobre um projeto muito

importante, que diz respeito à saúde e ao banco de ossos, uma iniciativa muito

interessante. No conjunto da proposição das leis delegadas, parece-me - não vou

fazer exercício de futurologia - que a questão da saúde, a questão social das redes

transversais está incluída. Aproveito esta declaração de voto para expor minha

posição, até porque estamos falando de um projeto que a Assembleia aprova. Quero

apenas discordar do Deputado Getúlio Neiva em relação a determinado aspecto. Sou

Deputado Estadual, isto é, fui eleito para ser Deputado Estadual, mas posso ter a

minha opinião política acerca do que faz o governo federal, a Câmara dos Deputados
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e o Senado Federal. Aliás, discordo de muita coisa. Volto a repetir que sou um

Deputado Estadual que recebeu, como V. Exa., muitos votos nesta legislatura. Estou

aqui para discutir o futuro e o presente de Minas. Não posso abrir mão da minha

prerrogativa só porque o Congresso Nacional age dessa forma em Brasília. Se o

Presidente da República edita uma medida provisória, isso não é justificativa para o

Deputado Estadual sair de férias em janeiro e o Governador fazer o que quiser com o

nosso Estado. Discordo desse argumento. Estou insistindo nisso porque tenho sido

muito cobrado em relação a isso nas universidades que frequento, nas palestras que

ministro e também no meu convívio pessoal e político por pessoas sérias que até

votaram e são eleitoras do Governador Anastasia. Essas pessoas estão

desconhecendo o Anastasia. Estão até dizendo que o Governador deve estar sendo

influenciado pela banda podre da política, rendendo-se à banda podre da política.

Isso é muito ruim! Para mim, não existe banda podre, mas, sim, política, e a política é

feita de posições legitimamente defendidas. V. Exa., Deputado Getúlio Neiva, tem

uma posição que considera o Legislativo como um problema. Não sei se os

Deputados estão entendendo aonde quero chegar, mas garanto-lhes que não estou

fazendo um discurso demagógico ou retórico. Estou dizendo que a Assembleia, ao

abrir mão dessa prerrogativa, está jogando água num moinho que diz que o

Legislativo é ruim para a democracia e que estamos aqui para negociar interesses

pessoais ou financeiros. Deputado Hely Tarqüínio, aprendi isso aqui, na Assembleia.

Identifiquei-me com Deputados de todos os partidos, inclusive com o nosso

Presidente, Deputado Doutor Viana, do DEM. Hoje tenho amigos, pessoas

respeitadíssimas de outros partidos que pensam diferentemente de mim. É

importante dar esse testemunho para quem está nos acompanhando. Não estou

querendo dizer que o PT seja bom e todo o resto, ruim. Na verdade, o PT possui

muitos problemas. O nosso passivo é imenso. Se fôssemos lavar a roupa suja do PT,

gastaríamos um dia inteiro. Aprendi, nesta Assembleia, que em todos os partidos

existem pessoas honradas e honestas, apesar de haver também divergências de

rumos. Deputado Getúlio Neiva, não tome o meu discurso como retórica. Não quero

fazer comparações com o Lula, porque, se ele faz isso em Brasília, também está

agindo de forma errada. Eu estou falando aqui em respeito ao Legislativo. Não
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podemos partir do princípio de que o Legislativo atrapalha. Eu concluo a minha ideia:

é como se o Governador tivesse um monte de técnicos que lhe dissessem: “Não

mande esse conjunto de projetos para a Assembleia, porque, quando V. Exa. criar

uma subsecretaria ou uma secretaria, haverá Deputado querendo indicar Secretário,

Chefe de Gabinete e trocar cargos”. Deputado Gustavo, eles acreditam que aqui é

assim, mas não é. A maioria irá dizer: “Não crie essa secretaria”. E agrega valor

intelectual. Doutor Viana, desculpe-me se me alonguei, mas faço esse apelo. Não

vamos pisar nesta Assembleia. A Assembleia de Minas é muito importante como

Legislativo de Minas Gerais. Eu peço ao Governador Anastasia: Governador, o

senhor, que ajudou a escrever a Constituição de Minas, valorize esta Casa. Muito

obrigado.

- 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 3.277 e 3.642/2009,

4.135, 4.687 e 4.699/2010.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

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

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares,

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

3.725/2009 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado André Quintão, nosso colega, um afetivo

abraço. Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer a V. Exa. que esta Casa é, e sempre

foi, muito importante para todos nós. Até fiz alguns depoimentos comparando o

funcionamento daqui com o da Câmara Federal, onde fui Deputado. Fui um dos

Deputados que brigou seriamente nesta Casa para que as informações enviadas à

imprensa fossem repassadas para nós, em vez do resumo das leis que chega à mesa
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de cada um. É preciso que tenhamos acesso às informações. Quando o projeto de lei

que delega poderes ao nosso Governador foi remetido a esta Casa, fiquei

preocupado. Preocupei-me e fui atrás do projeto para lê-lo e me informar a seu

respeito. O caro companheiro Deputado André Quintão parece que se equivocou,

quando entendeu que eu estaria defendendo a medida provisória dentro da estrutura

do nosso Estado, por ser muito lento o Legislativo. Isso não é verdade. Lutei contra a

ditadura tanto quanto outros companheiros e continuo sendo contra ela. Mas a lei

delegada foi experimentada aqui no primeiro governo do Aécio, no governo do Itamar,

e, em todos os governos, foi feita porque tem uma característica um pouco diferente

daquilo que se imagina, que é ser possível transformar tudo no governo por meio

dela. Isso também não é verdade. Cuida-se, na lei delegada, apenas dos

remanejamentos, da reestruturação e da readequação da máquina pública. São

medidas eminentemente administrativas, que não mexem com o servidor público

efetivo e modificam apenas os cargos comissionados, ou seja, os cargos de

confiança. São alterações para que a máquina pública possa ser mais ágil, ao

contrário do que disse meu companheiro André Quintão, que não conhece a estrutura

da lei. Eu a conheço. Fui por duas vezes às reuniões da Comissão e verifiquei que

foram feitas emendas acatadas pela Comissão de Constituição e Justiça. É por ter

sido Prefeito por duas vezes e saber dos entraves que, às vezes, temos junto ao

Poder Legislativo para realizar transformações importantes é que estou dizendo que

meu voto pessoal hoje é favorável ao projeto. Ainda assim, o PMDB tem reunião

amanhã com o Governador para detalhar ainda mais as providências que serão

tomadas. Não há, não houve e nunca haverá da minha parte qualquer

posicionamento que possa menosprezar a nossa Casa Legislativa ou o valor dos

Deputados. Ao contrário: tenho me pronunciado fortemente e enfrentado momentos

importantes, até mesmo o governo. Lembro-me bem do caso do ICMS solidário, que

estava parado aqui, há seis anos. Enfrentamos no Plenário e fomos até o Governador

para discutir com ele. No caso da Lei de Reorganização Judiciária, também

enfrentamos o Plenário e fomos ao Governador conversar para que a lei fosse

aprovada. Não tenho nenhum cuidado com relação a isso. Sou muito autêntico, muito

natural, disse e confesso: concordo e comungo com as utopias do Deputado André
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Quintão. Mas já fui Executivo por duas vezes e sei que, na prática, as coisas mudam

um pouquinho. Nela, é preciso fazermos as coisas funcionarem. Lembro-me,

Presidente, para encerrar, que quando cheguei à Prefeitura pela primeira vez, em

1983, trouxe os técnicos para conversar, e eles mostraram-me o organograma e o

fluxograma. Perguntei a eles: “E o ‘funcionograma’, onde está?” Organograma,

fluxograma, é tudo muito bonito, mas como isso funcionará? E é isso que eu gostaria

de ver, porque amanhã estaremos com o Governador. Se discordarmos de algum

ponto, vamos expor a ele com muita clareza e tranquilidade. Mas pelo que antevi até

agora, em função daquilo que elenquei da Comissão de Constituição e Justiça, das

conversas que tive com os Deputados que fazem parte da Comissão, com o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva e com alguns membros de governo a respeito do

projeto, já antecipo que a minha tendência é votar favoravelmente à concessão da lei

delegada, para que o Estado possa melhorar, sim, porque isso é preciso. Já

confessei aqui, também, que vou lutar no Orçamento, juntamente com o Deputado

André Quintão, para termos água para todos. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para

votação, mas que há para a discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.725/2009, do Deputado Dinis

Pinheiro, que dispõe sobre a apreensão de veículo em "blitz" ou em posto da Polícia

Rodoviária Estadual e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.725/2009

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

Art. 1º - Os veículos apreendidos por irregularidade no Estado em “blitz” realizada

em rodovias estaduais ou postos da Polícia Rodoviária Estadual deverão permanecer

no posto responsável pela operação pelo prazo de vinte e quatro horas.

Sala das Reuniões, 17 de novembro de 2010.

Gustavo Valadares
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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

Gustavo Valadares, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2° do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Transporte,

para parecer.

Questões de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, estou bastante atento às palavras do

Deputado Getúlio Neiva. Parece-me, ilustre Deputado, que há um contrassenso no

que diz. V. Exa. menciona a possibilidade de conhecer o conteúdo do que o

Governador pretende fazer com a delegação, que, em tese, a Assembleia lhe

concederia e que, ao conhecer, poderia sugerir... - aliás, chegou a usar o termo

“funcionalidade”. Agora o contrassenso está justamente aí. O espaço constitucional

previsto na nossa Constituição é o Plenário desta Casa, que é onde deve ser

realizado esse debate. Não faz sentido suspendermos a prerrogativa da Assembleia

para realizá-lo - a menos que tenhamos uma visão doentia do funcionamento dos

Poderes, que aqui têm independência e se complementam. O Legislativo não é

inimigo do Executivo “a priori”. É preciso estabelecer o contraditório e o debate.

Então, não faz sentido, ilustre Deputado Getúlio Neiva, suspendermos essa

prerrogativa e que o Governador decida por meio de leis delegadas. A lei delegada é

uma excrescência maior ainda do que a medida provisória. Não quero fazer

hierarquias de excrescência, mas a lei delegada é pior ainda. O que vem para esta

Casa é um pedido, uma autorização para que o Governador legisle sobre

determinadas causas nos moldes do decreto-lei. Ilustre Deputado Getúlio Neiva, a

justificativa é sempre a mesma: são meras alterações do cunho administrativo, não se

mexerá na estrutura, nos salários nem nas carreiras. Estamos vacinados contra

história. Cachorro que é mordido por cobra tem medo até de salsicha. As 130 leis

delegadas utilizadas pelo Governador Aécio Neves mudaram profundamente a

estrutura de carreira dos servidores públicos. Quer dizer, mudou a estrutura de

remuneração, retirou direitos e adicionais. Os servidores têm vindo a esta Casa todos

os dias, participando de reuniões no Plenário e mostrando que a lei delegada utilizada

tem exorbitado até a própria autorização que a Assembleia deu. Então, não faz
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sentido. Precisamos realizar esse debate com o Plenário da Casa, usando os

parlamentares que foram legitimamente eleitos para tal. Sei que pelo fato de não

estar nesta Casa em janeiro do ano que vem, V. Exa. talvez esteja querendo

antecipar os fatos. No entanto, essa é uma prerrogativa dos outros Deputados que

foram eleitos. Não concordo também com a medida provisória. Precisamos pôr um

estanque nisso, pois medida provisória tem de ocorrer em casos excepcionalíssimos.

O Executivo trata de um determinado tema e, na hora de votar a medida provisória, o

Congresso tem até a prerrogativa de modificá-la. A lei delegada, não. É uma

autorização, um cheque em branco que damos para modificarem o que quiserem. Só

vamos saber do seu conteúdo e das suas consequências depois que já tiver sido

colocada em prática. Deputado Getúlio Neiva, sei que V. Exa. é um democrata, que

combateu o regime militar e faz parte de um partido fundamental, o PMDB, que

apoiou o Governador e o Senador Helio Costa, pois cumpre a fidelidade partidária e

as regras do Partido. No entanto, não faz sentido, nessa altura do campeonato,

querermos fechar nossa Casa Legislativa por 30 dias. Não há democracia sem o livre

funcionamento do Parlamento nem com seu cerceamento sob qualquer retórica,

havendo urgência ou não. Fechar a Casa é ferir de morte a democracia no Estado.

O Deputado André Quintão - O telespectador não deve estar compreendendo o

debate. O Deputado Getúlio Neiva é do PMDB, mas vai se reunir com o Governador,

que é do partido que o PMDB não apoiou - o PMDB apoiou o Senador Hélio Costa -

para discutir as alterações da lei delegada, passando por cima da Assembleia

Legislativa. Como se entende política neste país? É muito difícil. Deputado Getúlio

Neiva, compreendo que V. Exa. tenha nas suas concepções o alinhamento com o

Governador eleito Anastasia, apesar de o seu partido ter apoiado o Senador Hélio

Costa. O PT abriu mão de ter candidato para apoiar o Senador Hélio Costa. Seria

hora de estarmos de mãos dadas para discutir um projeto para Minas, como fizemos

na campanha eleitoral. O Deputado Zé Maia é do PSDB e tem o direito de defender a

lei delegada, o Governador Anastasia e o ex-Governador José Serra; isso é louvável.

Mas não entendo como, acabando a eleição, um membro do PMDB já esteja

facilitando o atropelo da Assembleia para as mudanças que o Governador do partido

adversário deseja fazer. Não entendo, mas cabe ao telespectador ajudar-me nessa
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reflexão. A lei delegada é uma excrescência, pois joga por terra o trabalho da

Assembleia; é um desprestígio à base do governo. Lá fora, o que escuto é o seguinte:

“Vai dar muito trabalho para o Deputado Mauri Torres”; “Aqueles Deputados vão

querer cargo em secretaria e aumento de emenda parlamentar”; “Aquela base do

governo é goela larga, clientelista”; “Nosso governo é dos técnicos”; “Vamos dar um

jeitinho de ajeitar as coisas e tirar a Assembleia da jogada em janeiro”; “Aqueles

‘caras’ ganham bem, vão ter aumento e vão ganhar igual ao Ministro do Supremo,

vão para a praia, e nós faremos o que quisermos”. É isso o que as pessoas estão me

dizendo na rua. Advogados, professores universitários, trabalhadores, empregadas

domésticas, todos perguntam se vamos sair de férias com aquele salário bom, 14º e

15º salários, e entregar tudo para o Governador fazer em janeiro. Eu respondo que

confio na base do governo e que ela não vai deixar isso acontecer. Se a base do

governo fizer isso, estará assinando um atestado de incapacidade política. Não sei

mais o que fazer. Pregar no deserto? Pode ser no deserto, mas vou pregar. Queria

que fizéssemos um choque de gestão, Deputado Getúlio Neiva, na Copanor, onde,

com todo o respeito aos amigos que tenho lá, ele ainda não chegou. Falar que

comunidades de até 200 pessoas não podem ter água tratada ou rede de esgoto é

um absurdo. Vão morrer de sede? Que choque de gestão é esse, telespectador?

Uma comunidade do Jequitinhonha, por exemplo, com até 200 habitantes não pode

receber água do governo do Estado, paga com o seu imposto? Sabem por quê?

Porque essa é a regra. Isso não é justo, e eu já disse que, até o último dia do próximo

mandato, vou estar aqui pedindo água para todos. Não existe choque de gestão em

Minas Gerais, se existe gente que morre de sede. Isso não será verdade enquanto

houver pessoas do Jequitinhonha me procurando para dizer que não querem mais

separar a água do barro, que não querem mais suas crianças bebendo barro. Já

pensaram nas nossas crianças tomando barro? Isso não pode acontecer. Então, Sr.

Presidente, o que pretendo é que a lei delegada, com o projeto da reforma, passe

nesta Assembleia, para vermos a estrutura da Copanor. Quem sabe, Deputado

Getúlio Neiva, não criamos, discutindo a questão também na Comissão de Justiça,

uma estrutura melhor para alguns órgãos da própria administração direta, que, por

emenda, estão saindo da lei delegada, para tratarmos melhor de algumas demandas?
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Quero discutir isso! Não estou pedindo nada além disso. Repito que acredito que o

Governador tenha as melhores intenções ao propor a discussão sobre se vamos criar

a Secretaria Antidrogas, se vamos extinguir a Secretaria de Esportes e da Juventude

e se vamos criar a Secretaria do Desenvolvimento. Mas queria discutir também como

podemos dar um choque de gestão na Copanor, para que milhares de pessoas

tenham água no filtro. Não estou pedindo muita coisa: quero que as pessoas bebam

água tratada e filtrada em Minas Gerais. Será que isso é muito, Deputado Carlin

Moura? Se é muito, que aprovem a lei delegada. Mas saibam que vou discutir com a

sociedade. Não vou expor nenhum Deputado; todos conhecem meu feitio e sabem

que respeito todos os partidos. Mas apelo aos partidos da base para que aprovemos

isso aqui. O Prefeito Márcio Lacerda, que apoiou o Anastasia, vai mandar para a

Câmara Municipal a sua reforma, em que até deve tirar muita gente do PT. Mas o fato

é que ele está fazendo a sua parte, e isso vai passar pela Câmara; ou seja, está

respeitando o Legislativo, Doutor Viana. Vamos discutir no partido e com o Vice-

Prefeito, Roberto Carvalho, o que vamos fazer, mas a discussão está na Câmara.

Agora, na Assembleia, sinceramente... Peço ao Deputado Zé Maia, um Deputado

influente e nosso parceiro na Comissão de Fiscalização, que fale ao Governador que

a base de governo aqui não é goela larga, não.

O Deputado Zé Maia - Após ouvir os Deputados André Quintão, Getúlio Neiva,

Carlin Moura, quero entrar nessa discussão. Em primeiro lugar, caro Getúlio, acho

que sua postura está em consonância com a sociedade mineira e brasileira. Penso

que as pessoas nas ruas dos municípios ou na zona rural não acham que, após

defender uma candidatura derrotada no processo eleitoral, a pessoa tenha de se

posicionar contra o eleito apenas por não ter estado junto com ele nas eleições. Não

é dessa forma que a sociedade compreende o processo. Então, acho que V. Exa.

está agindo com grandeza, querendo ajudar a construir um Estado melhor. E também

acho que agora é o momento de o Governador eleito contar com a soma dos esforços

de todos para construir uma sociedade melhor. Isso está mais em sintonia com a

sociedade que simplesmente ser do contra. Como disse nosso ilustre colega

Deputado André Quintão, grande companheiro desta Casa, relativamente à questão

da Copanor, tivemos enorme dificuldade para aprovar o projeto que a criou nesta
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Casa, foi um parto. No entanto, todos do Norte de Minas reconhecem os avanços que

essa empresa gerou para a região. Se ainda há comunidades que precisam ter

acesso à água, é porque não foi possível fazer tudo ao mesmo tempo, mas já se fez

muito, avançou-se bastante. Repito: tivemos enorme dificuldade em criar a Copanor,

que está fazendo apenas o bem ao Norte de Minas. Outra questão que gostaria de

ressaltar é a lei delegada, que está prevista no ordenamento jurídico pátrio, na

Constituição e na nossa legislação. É natural que ela seja instrumento exercitado e

provocado, como está sendo neste momento. Há que lembrar também que o

Presidente Lula usa outro instrumento jurídico previsto na legislação pátria: a medida

provisória. Ele governa por meio de medidas provisórias. O que o Governador

Anastasia está propondo é uma lei delegada para dar maior agilidade e formato ao

Estado. Ele, que é um professor universitário e, como poucos em Minas Gerais,

conhece bem a estrutura do governo do Estado, faz isso para dar maior velocidade às

ações que quer implementar. Ao contrário do que acontece com a medida provisória,

possivelmente será feita apenas uma lei delegada no Estado neste mandato. No

entanto, todos os dias o Presidente Lula apresenta nova medida provisória ao

Congresso Nacional, ou seja, ele governa o Brasil por meio desse instrumento, o que

é uma situação muito mais grave. Provavelmente a lei delegada será apresentada

agora, e, com certeza, não teremos outras durante o governo. Na verdade, o

Presidente Lula é Executivo e Legislativo ao mesmo tempo. Em que pesem os

argumentos em contrário, é importante destacar que a lei delegada pode ser

fundamental instrumento nas mãos de quem conhece a estrutura do Estado para dar

velocidade e início a um governo. Este é o momento de darmos oportunidade ao atual

Governador para depois podermos conferir o resultado. Temos o exemplo da

Copanor, em que houve tanto debate, tantas pessoas que votaram contra o projeto e

postergaram sua aprovação, e os resultados estão aí. Se a água ainda não chegou a

todas as localidades, é preciso dizer que o Norte de Minas avançou muito, a passos

largos, ou seja, melhorou demais a vida do povo da região. Meu caro Deputado

Getúlio Neiva, é importante darmos oportunidade, melhor estrutura e maior

velocidade ao governo de um Governador competente, trabalhador e bem-

intencionado. Disseram que V. Exa. não estará nesta Casa no ano que vem. Fará
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muita falta para todos. Mas saiba que defenderemos aqui os maiores interesses de

Minas Gerais, que foi o que fez nestes quatro anos. Parabéns, grande abraço,

estamos juntos aí.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, teria direito a 5 minutos nesta

questão de ordem, porém o brilhantismo do Deputado Zé Maia me fará abreviar meu

pronunciamento. Primeiro, começarei pelo final do pronunciamento do colega e

grande amigo Deputado André Quintão. Veja que incoerência, Sr. Presidente. Os

Deputados André Quintão e Carlin Moura questionam a legitimidade, e não a

legalidade, das leis delegadas previstas nas Constituições Estadual e Federal. Essas

Constituições, especialmente a Federal, apesar de todos os remendos e emendas,

são consideradas das mais modernas do mundo. A lei delegada está prevista nas

Constituições Federal e Estadual. A Copanor, criticada pelo Deputado André Quintão,

não foi criada por meio de lei delegada, Deputado Zé Maia, mas por meio de projeto

de lei encaminhado a esta Assembleia e exaustivamente discutido e debatido pelos

parlamentares desta Casa. Mesmo assim, de acordo com o Deputado André Quintão,

ainda há deficiências, do que discordo. Isso porque comunidades com até 200

habitantes, que não são atendidas pela Copanor, podem ser atendidas pelo próprio

governo do Estado por meio de obras, emendas e investimentos em saneamento por

parte da Secretaria de Desenvolvimento Regional ou até mesmo pelo tão propagado

PAC, divulgado aos quatro cantos do País como carro-chefe da campanha da ex-

Ministra Dilma Rousseff. Vejam os senhores que as obras de saneamento são, na

verdade, o carro-chefe do PAC. Se temos ainda - eu sei que temos e temos a

consciência de que temos - comunidades com menos de 200 habitantes com

problema de saneamento, de água e esgoto, que não foram atendidas pela Copanor

porque a lei assim não permitiu, por que o PAC do Presidente Lula e da Ministra

Dilma não lhes ofereceu e fez os investimentos necessários? Mais que isso, o

Deputado Zé Maia foi brilhante ao dizer que a lei delegada é feita e votada por nós,

parlamentares da Assembleia Legislativa, que estabeleceremos os limites ao

Governador do Estado sobre o conteúdo em que essa lei pode incidir. O § 2º do art.

72 da Constituição do Estado diz: “A delegação ao Governador do Estado terá a

forma de resolução da Assembleia Legislativa, que especificará seu conteúdo e os
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termos de seu exercício”. Ora, nós, parlamentares desta Casa, é que

estabeleceremos os limites da lei delegada, e vejam vocês que as medidas

provisórias podem tratar de todos os assuntos. Constitucionalmente, seriam apenas

assuntos de relevância e urgência, mas, para o Presidente Lula, tudo hoje, no Brasil,

é assunto de relevância e urgência - questões ligadas à saúde, ao esporte, à

segurança pública, à seguridade social. Quem desrespeita a divisão e a

independência dos Poderes no País não é o governo do Estado de Minas, mas o

Presidente da República e o governo federal. Deputados Carlin Moura e André

Quintão, nós, Deputados desta Casa, estabeleceremos os limites que serão impostos

ao governo do Estado para a formulação das leis delegadas. Assim como já houve a

aprovação da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, ela seguirá por mais

duas comissões - Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira

e Orçamentária, a última muito bem-presidida pelo Deputado Zé Maia. Sr. Presidente,

era apenas isso que gostaria de dizer. Conforme a fala do Deputado Zé Maia, tenho

certeza de que o povo mineiro tem sensibilidade em reconhecer a importância dessas

leis delegadas, assim como foram importantes as 130 criadas há quatro e oito anos,

que fizeram de Minas um novo Estado. Com a ajuda dos Deputados da atual

legislatura - e o Deputado Getúlio Neiva estará conosco na aprovação -,

continuaremos a criar e a construir um Estado ainda melhor. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias, do Vereador

Toninho Aguiar, de Araçaí, e do Sr. Gilberto, Presidente da Associação Fazendinha

Pai José, em Araçaí. Também está presente a nossa querida Maria Lúcia Mendonça,

amiga, companheira e ex-colega desta Casa.

Encerramento

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

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/10/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo Valério, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo

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

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

reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Wagner Eduardo Ferreira, Secretário de Estado de

Saúde em exercício, encaminhando os relatórios consolidados de prestação de

contas do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais, referentes à execução

orçamentária do 1º semestre de 2010. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 4.638 (Deputado Doutor Rinaldo Valério), 4.782 (Deputado Fahim Sawan)

e 4.810/2010 (Deputado Carlos Pimenta), todos 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 os

requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi em que requer sejam ouvidas nesta

reunião as Sras. Adriana Cacciari Zapaterra César, Gerente de Vigilância Sanitária

em Serviços de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde - SES -, e Nádia Aparecida

Campos Dutra, Coordenadora da Área de Controle de Infecção e Eventos Adversos

da SES, para discorrer sobre medidas preventivas contra a proliferação da bactéria

multirresistente - KPC - no Estado, e Délio Malheiros em que requer seja realizada

audiência pública para debater a falta de leitos nos Centros de Terapia Intensiva -

CTIs - na Capital. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as convidadas da SES relacionadas no requerimento aprovado, que são

convidadas 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 Sra.
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Nádia Aparecida Campos Dutra distribui aos Deputados cópia do alerta técnico

repassado pela SES aos hospitais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, das convidadas 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, 17 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Ademir Lucas - Carlos Pimenta.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2010

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Dilzon Melo (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação da

Liderança do BSD) e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Getúlio Neiva, por

indicação da Liderança do PMDB), 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 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 Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4.779 e 4.785/2010 (Deputada Gláucia Brandão), 3.555/2009 e 4.708/2010 (Deputado

Paulo Guedes), 4.786 e 4.861/2010 (Deputado Juninho Araújo) e 4.828/2010

(Deputado Marcus Pestana), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs º 6.712, 6.715 e 6.727/2010. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas - Getúlio Neiva.
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/11/2010

Às 14h42min, 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, 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 acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 4.833/2010, em 1º turno, do qual designou o

Deputado Neider Moreira como relator. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Anunciada a discussão do parecer sobre o Projeto

de Lei nº 4.462/2010, em 1º turno (relator: Deputado Elmiro Nascimento), que opina

pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1 a 6, da Comissão de Constituição

e Justiça, o relator retira o parecer e apresenta outro parecer, que opina pela

aprovação da matéria com a Emenda nº 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e

pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4 e 6, da Comissão de Constituição e Justiça.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer. 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 6.724, 6.725, 6.731, 6.732 e 6.734/2010.

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 sejam encaminhadas

ao Comandante-Geral da Polícia Militar, à Corregedoria da Polícia Militar, ao

Conselho Regional de Medicina, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Conselho

Nacional de Justiça as notas taquigráficas da reunião de 22/6/2010 e pedido de

providências para a anulação dos atos eivados de vícios e para a responsabilização

das autoridades envolvidas, em especial, da Presidente da Junta Central de Saúde

da Polícia Militar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Padre João.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS)

e os Deputados Zé Maia, Inácio Franco e Lafayette de Andrada, membros da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada

no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra.

Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da Ciência e

Tecnologia (2), e dos Srs. Daniel Silva Balaban (4), Presidente do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação FNDE -, e Humberto Miranda Cardoso, Diretor de

Gestão Interna do Ministério da Cultura (30/10/2010); Antônio José Gonçalves

Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Assistência Social (em exercício),

e Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5/11/2010). Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela rejeição dos Projetos de Lei nºs

2.344/2008 e 3.657/2009 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Registra-se a

presença do Deputado Antônio Júlio. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

3.218/2009 (relator: Deputado Inácio Franco, em virtude de redistribuição) e

3.399/2009 (relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição) na
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forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 3.935/2009

(relator: Deputado Antônio Júlio); 4.182/2010 (relator: Deputado Zé Maia); 4.283/2010

(relator: Deputado Inácio Franco); e 3.953/2009 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio). O Deputado Antônio Júlio

retira-se da reunião. Após discussão e votação, são aprovados também, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

4.326/2010 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 4.543 e 4.613/2010 (relator:

Deputado Inácio Franco); e 4.672/2010 com a Emenda nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição).

Na fase de discussão do parecer da relatora, Deputada Rosângela Reis, que opina

pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.336/2010 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, o Presidente

defere o pedido de vista do Deputado Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Luiz Humberto

Carneiro - Inácio Franco - Tiago Ulisses.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Braulio Braz,

Luiz Humberto Carneiro e Lafayette de Andrada (substituindo a Deputada Ana Maria

Resende, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados
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a seguir: Projetos de Lei nºs 4.379, 4.486, 4.603, 4.623, 4.675/2010 (Deputado Luiz

Humberto); 4.694, 4.711, 4.716, 4.745/2010 (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. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 4.379, 4.486, 4.603, 4.623, 4.675, 4.694, 4.711, 4.716, 4.745/2010, 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, 17 de novembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Gilberto Abramo - Célio Moreira.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

16/11/2010

Às 9h15min, comparece na Câmara Municipal do Serro 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, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir, em audiência pública, denúncias sobre violação de

direitos humanos, assédio moral, abuso de autoridade e tortura na cadeia pública do

Serro. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs.

Bernardo Teixeira e Freitas Braga, Delegado de Polícia, representando Geraldo de

Morais Júnior, Corregedor-Geral da Polícia Civil; Iara França Camargos, Delegada de

Polícia; Kleber Valadares Coelho Júnior, Delegado de Polícia lotado no Município de

Serro; Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, advogado; Paulo Henrique da Silva

Santos, Agente de Segurança Prisional; Márcio Junior Ribeiro Martins, Agente

Penitenciário; Ronaldo Rajão Santiago, Pró-Reitor Adjunto da PUC Minas - Serro;

Guilherme Simões Neves, Prefeito Municipal do Serro; Roberto da Silva Ribeiro e

Wanio Conceição Moreira, Vereadores da Câmara Municipal do Serro, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, como autor do requerimento que
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deu origem à reunião, 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, 17 de novembro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente - Alencar da Silveira Jr. - Vanderlei Miranda - Getúlio

Neiva - Carlos Mosconi.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/11/2010

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Sebastião Costa, Antônio Júlio e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Célio

Moreira, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 e comunica o recebimento de ofício do Sr. Júlio

César Oliveira de Medeiros, encaminhando a esta Comissão cópia de representação

enviada ao Corregedor-Geral da Defensoria Pública de Minas Gerais. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os pareceres sobre o

Projeto de Resolução nº 4.866/2010 e o Projeto de Lei nº 4.917/2010, no 1º turno,

deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada

pelos respectivos relatores, Deputados Sebastião Costa e Dalmo Ribeiro Silva. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.841/2010 (relator: Deputado Ademir

Lucas, em virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.904/2010,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de prazo regimental solicitado pelo
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relator, Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.101/2009 com a Emenda nº

1 e 3.926/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 3.990/2009 com a Emenda nº

1 (relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); 4.420/2010 com a

Emenda nº 1, 4.760, 4.817, 4.930, 4.934/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa,

em virtude de redistribuição); 4.940 e 4.944/2010 (relator: Deputado Antônio Júlio, em

virtude de redistribuição); e 4.941 e 4.945/2010 (relator: Deputado Sebastião Costa).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado

requerimento em que solicita seja baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº

4.881/2010 (relator: Deputado Célio Moreira). Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Célio Moreira - Gilberto Abramo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 491/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Chefe do Executivo, a mensagem em epígrafe encaminha a

prestação de contas do Governador do Estado relativa ao exercício de 2009.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/4/2010 e publicadas as essencialidades

no “Diário do Legislativo” de 20/10/2010, a proposição ficou em poder da Mesa por

dez dias, para os fins do disposto no art. 217 do Regimento Interno.

Decorrido o prazo sem pedido de informações, foi a proposição encaminhada a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.
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Fundamentação

A mensagem em questão visa encaminhar a prestação de contas do Governador do

Estado relativa ao exercício de 2009.

O Governador do Estado deve prestar anualmente à Assembleia Legislativa as

contas referentes ao exercício anterior, dentro de 60 dias contados a partir da

abertura da sessão legislativa ordinária, conforme dispõe o art. 90, XII, da

Constituição Estadual. Em obediência ao dispositivo, as contas foram apresentadas à

Assembleia Legislativa dentro do prazo previsto, sendo constituídas pelos Balanços

Gerais da Administração Direta e Indireta - autarquias, fundações, fundos estaduais e

empresas estatais dependentes - e pelo Relatório Contábil, elaborados pela

Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria de Estado de Fazenda;

pelo Relatório de Auditoria, de responsabilidade da Auditoria-Geral do Estado; e pelo

Balanço Social, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

De acordo com a mensagem encaminhada, o trabalho pautou-se pelo

acompanhamento dos dispositivos constitucionais e legais com ênfase no exame dos

instrumentos de planejamento e orçamento, dos dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF - e da aplicação de recursos mínimos em políticas de

saúde, educação e fomento à pesquisa, conforme disposto na Carta Estadual.

Em cumprimento do disposto no art. 76, I, da Constituição do Estado, o Tribunal de

Contas - TCE-MG - apreciou as referidas contas na sessão plenária de 5/7/2010 e

emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação. O Presidente da Corte de Contas,

por intermédio do Ofício nº 46/2010, publicado no “Diário do Legislativo” em

25/9/2010, encaminhou a esta Casa cópia do Processo nº 833.245, que contém o

parecer prévio emitido por essa Corte referente ao Balanço Geral do Estado,

exercício 2009, bem como os relatórios da unidade técnica e pareceres da Auditoria e

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

A emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas pelo Governador do Estado

constitui deliberação de caráter opinativo do Pleno do Tribunal de Contas. Seu

conteúdo técnico deve espelhar uma avaliação global do programa de trabalho e

destina-se a subsidiar a Assembleia Legislativa no julgamento das contas do Chefe

do Poder Executivo. O parecer prévio busca avaliar a função orçamentária sob uma
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acepção ampla, percebendo o Orçamento como um instrumento de planejamento, de

gestão e de avaliação de políticas públicas. Assim, entende-se que o controle do

emprego dos recursos públicos deve obedecer a critérios de eficiência, de eficácia e

de economicidade, não se limitando a aspectos de legalidade e de regularidade

contábil.

Por fim, é oportuno observar que o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo

não isentará os demais ordenadores de despesa de eventuais responsabilidades que

venham a ser apuradas em processos de apreciação específica.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise resumida das contas

governamentais.

I - Economia Mineira

Conforme o relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, o PIB mineiro

apresentou queda de 2,6% em 2009, percentual superior à regressão da economia

brasileira, de 0,2%. Segundo análise da Fundação João Pinheiro, o resultado se

explica pela alta participação da indústria no valor adicionado do Estado e também

pela maior concentração, em Minas, de segmentos atingidos pela crise, como os de

extração de minério de ferro e de siderurgia.

Entretanto, no último trimestre de 2009 houve recuperação superior da economia

mineira, com crescimento de 4,7% em relação ao último trimestre de 2008, índice

maior que o percentual brasileiro, que atingiu 4,3%.

Os efeitos da crise financeira internacional foram sentidos especialmente no setor

industrial, o qual apresentou retração de 10,7%. Em consequência, verificou-se que a

receita industrial arrecadada ficou 28,47% aquém da receita industrial prevista. De

maneira global, porém, a arrecadação da receita sofreu prejuízo menos grave,

ficando 2,97% abaixo da previsão atualizada. Ainda assim, foi apurado um resultado

orçamentário superavitário de R$ 299 milhões.

II - Instrumental Orçamentário

Os instrumentos de planejamento do Estado são o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado - PMDI -, o Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG -, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

O PMDI é previsto na Constituição Estadual. O PMDI 2003-2020 foi instituído pela
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Lei nº 15.032, de 20/1/2004, tendo como objetivo implementar e fomentar o

crescimento econômico do Estado, numa perspectiva de longo prazo. Em 2007 o

PMDI foi atualizado por meio da Lei nº 17.007, de 28/9/2007, e o período de sua

abrangência passou a ser de 2007 a 2023. Já o PPAG para o período 2008-2011 foi

instituído pela Lei nº 17.347, de 16/1/2008, e revisto, para 2009, pela Lei n° 18.021,

de 9/1/2009. No PPAG foram previstos 253 programas, dos quais 57 são

estruturadores, 128 associados e 68 especiais. Os programas estão organizados em

consonância com os objetivos prioritários definidos no PMDI, constituindo instrumento

essencial para o estabelecimento de diretrizes e metas para a administração pública

estadual.

A LDO, instituída pela Lei n° 17.710, de 8/8/2008, fixou a meta de resultado

primário em R$1,64 bilhão. Com a crise financeira internacional, a arrecadação de

ICMS do Estado sofreu forte retração, levando o governo, no início do ano, a tomar

providências para reduzir Despesas de Custeio, por meio do Decreto n° 45.087, de

24/4/2009. As medidas adotadas contribuíram para que a meta de superávit primário

fosse superada em 5,41%, atingindo R$1,73 bilhão.

A LOA de 2009, Lei n° 18.022, de 9/1/2009, por sua vez, estimou as receitas

estaduais em R$38,98 bilhões e fixou as despesas em igual importância, no

orçamento fiscal. O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado estimou as fontes e fixou os investimentos em R$5,82 bilhões. Durante o

exercício foram editados 212 decretos de abertura de créditos adicionais, que

incrementaram o orçamento fiscal inicial em 7,72%, isto é, R$3,15 bilhões, resultando

numa dotação autorizada no montante de R$43,13 bilhões. Do total dos dois

orçamentos, 14,9% foram gastos em programas estruturadores, 63,78%, em

especiais, e 21,32%, em associados.

Quanto à prestação de contas relativa a esses instrumentos, as principais

recomendações feitas pelo relatório do TCE-MG, bem como pelos Conselheiros,

foram, em síntese: informar, nos instrumentos de planejamento, quais são os

programas e ações com foco no desenvolvimento social dos 50 Municípios de pior

desempenho no Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -; propor no

Balanço Social medidas corretivas a serem incorporadas à LDO quando não atingidas
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as metas dos anexos sociais; adotar medidas para a regionalização progressiva de

dados físicos e financeiros, tanto na projeção quanto na execução das despesas,

tendo em vista haver ainda muitas ações com regionalização estadual que seriam

passíveis de separação em outros localizadores; e melhorar o procedimento para o

dimensionamento das metas físicas e financeiras dos programas e projetos, diante da

verificação de muitas ações com baixa aderência entre as projeções e a execução.

Outro apontamento importante da Comissão Técnica ressaltado pelo Pleno do

Tribunal de Contas é a necessidade de se estabelecer, para o envio dos indicadores

de resultados do PPAG, o mesmo prazo dado para a apresentação do Balanço Geral

do Estado, de modo que os dois documentos cheguem simultaneamente, o que

permitirá que a análise prévia da Corte seja mais bem fundamentada, não se

restringindo a parâmetros contábeis, mas também avaliando a eficiência das políticas

públicas executadas.

III - Execução do Orçamento Fiscal

A execução orçamentária da receita foi de R$40,563 bilhões, com arrecadação

líquida das receitas correntes atingindo o montante de R$36.957 bilhões e as receitas

de capital alcançando o valor de R$2,15 bilhões. O total arrecadado ficou 0,73%

abaixo da receita inicialmente prevista na LOA e 2,97% abaixo da previsão

atualizada.

A Receita Tributária é a principal fonte de recursos do Estado e participou com

23,25 bilhões das receitas arrecadadas, apresentando uma variação negativa de

4,74% quando comparada à sua previsão atualizada. Desse grupo de receitas,

destaca-se o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

com participação de 82,10% na Receita Tributária. As Transferências Correntes

destacaram-se como o segundo maior grupo de receitas do Estado, correspondendo

a 21,76% da Receita Orçamentária Fiscal, realizando a quantia de R$8,83 bilhões.

A execução orçamentária da despesa foi da ordem de R$40,263 bilhões,

representando 91,48% da despesa total autorizada. As despesas correntes

perfizeram o montante de R$34,33 bilhões e representaram 85,26% da despesa fiscal

executada. Dentre as despesas correntes realizadas, destacam-se as despesas com
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Pessoal e Encargos Sociais, que representam 43,65%; os Juros e Encargos da

Dívida Pública, com 5,46%; e o grupo Outras Despesas Correntes, representando

36,15%. As despesas de capital somaram R$5,93 bilhões, correspondendo os

investimentos a 60,42% delas.

Quanto à execução das despesas por função de governo, constatamos que, nas

funções sociais, os gastos mais significativos foram os com educação, previdência

social, e saúde, com gastos equivalentes a 11,79%, 11,69% e 9,88%,

respectivamente, do total realizado no exercício. Nas funções típicas do Estado, o

maior volume de recursos destinou-se à segurança pública, com 13,96% do total das

funções, sendo o segundo maior percentual desses gastos, abaixo apenas da função

Encargos Especiais.

IV - Dispositivos Constitucionais e Legais

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

De acordo com o art. 212 da Constituição Federal, os Estados, os Municípios e o

Distrito Federal devem aplicar anualmente pelo menos 25% da receita resultante de

impostos, compreendidas as advindas de transferências, na manutenção e no

desenvolvimento do ensino. No Orçamento de 2009 foram previstos R$6,37 bilhões

na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino à conta de Recursos Ordinários e

Vinculados ao Fundo de Educação. De acordo com o relatório da Auditoria-Geral do

Estado, o Estado aplicou, na manutenção e no desenvolvimento do ensino, R$6,15

bilhões. Esse valor representa 28,19% da receita resultante de impostos e

transferências, percentual acima do estabelecido pela Constituição da República.

Saúde

De acordo com a Emenda Constitucional Federal nº 29, de 2000, o Estado deve

apresentar uma aplicação mínima de 12% da base vinculável em ações e serviços

públicos de saúde. Dessa forma, o relatório da Auditoria-Geral do Estado apresentou

demonstrativo evidenciando que foram aplicados em saúde R$3,37 bilhões, os quais,

em face de uma receita vinculável de R$21,81 bilhões, possibilitaram o alcance do

índice de 15,44%.

Não obstante, foram observados pelo TCE-MG alguns itens incorretamente

computados como despesas de saúde. Assim, o Tribunal recomendou excluir do
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cômputo do índice as despesas realizadas com recursos diretamente arrecadados

pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - com assistência odontológica, médica e

psicológica aos militares; as despesas realizadas pelo Fundo Financeiro de

Previdência - Finfip - com pagamentos de benefícios previdenciários e computar nas

aplicações de recurso em ações e serviços públicos de saúde apenas as despesas

devidamente empenhadas e efetivamente liquidadas no exercício de apuração do

índice constitucional, conforme art. 4° da Instruçã o Normativa n° 19/2008. Cabe

destacar que esses itens, ainda que descontados do cálculo, não prejudicam o

cumprimento da meta pelo Poder Executivo, os quais permanecem acima do limite,

totalizando 13,51%.

Amparo e Fomento à Pesquisa

O art. 212 da Carta mineira determina que o Estado deve repassar à Fundação de

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig - no mínimo 1% da receita corrente

ordinária, em parcelas duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento

científico e tecnológico. A análise dos demonstrativos contábeis revela que o repasse

de recursos financeiros correspondeu a R$201,975 milhões, ou seja, 1,0009% da

receita corrente ordinária arrecadada no exercício, cumprindo, assim, a determinação

constitucional.

Publicidade Governamental

O parágrafo único do art. 17 da Constituição Estadual determina que os Poderes do

Estado e do Município, incluídos os órgãos que os compõem, publicarão,

trimestralmente, o montante das despesas com publicidade, pagas e contratadas

naquele período, informando ainda o nome da agência contratada ou veículo de

comunicação. De acordo com o relatório técnico do Tribunal de Contas, as

publicações trimestrais vêm repetindo o ocorrido no exercício anterior, ao ficarem a

critério de cada órgão ou entidade, mas nem todos publicam o objeto da publicidade,

a empresa contratada e o período de veiculação.

No exercício de 2009, os gastos com publicidade somaram R$186,590 milhões. Do

total das despesas, R$98,092 milhões foram executados pela administração direta,

R$1,575 milhão, pela administração indireta; R$6,114 milhões pelos fundos

estaduais; e R$80,809 milhões pelas empresas controladas pelo Estado.
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Assim como vem ocorrendo em exercícios anteriores, não foi possível o

acompanhamento do disposto no art. 158, § 2º, da Constituição Estadual, o qual

determina que o percentual executado e pago das despesas com publicidade não

será superior, em cada trimestre, ao percentual executado e pago das despesas

decorrentes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, uma vez

que a Assembleia Legislativa não realizou essas audiências.

Precatórios e Sentenças Judiciais

O art. 100, §5°, da Constituição Federal de 1988 to rna obrigatória a inclusão, no

orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento dos

precatórios judiciários, apresentados até 1° de jul ho.

O total da despesa realizada referente aos precatórios judiciais registrados, de

acordo com o relatório técnico do Tribunal de Contas, foi de R$415,881 milhões,

sendo pagos R$178,688 milhões.

Dívida Ativa

Quanto à dívida ativa, verifica-se um saldo patrimonial atual de R$2,844 bilhões,

abrangendo a administração direta e indireta. Isso representa um decréscimo de

89,51% ao saldo do exercício anterior, o que se deve à criação da conta Provisão

para Perda de Dívida Ativa Tributária, no valor de R$25,275 bilhões, retificadora de

ativo, que engloba aquelas quantias de difícil recebimento. A Comissão Técnica da

Corte de Contas ressaltou o aspecto positivo da contabilização das perdas, dentre

outros aprimoramentos.

Dívida Consolidada, Resultado Primário e Resultado Nominal

Conforme a legislação pertinente, a Dívida Consolidada Líquida - DCL - do Estado

não poderá ser superior a duas vezes a Receita Corrente Líquida - RCL - no 15°

exercício financeiro contado a partir de 2001. Durante o período de transição de 2002

a 2017, o excedente apurado em relação a 2001 deveria ser reduzido, no mínimo, à

proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. A DCL do Estado em 2001

correspondia a 234,45% da RCL, em um excedente de 34,45%, o qual determinou

um redutor de 2,30% até 2016 para se atingir o cumprimento da meta. Não obstante,

o Estado de Minas logrou, já em 2007, conforme relatório da Comissão de

Acompanhamento da Execução Orçamentária - CAEO -, atingir o limite estabelecido,
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ficando impossibilitado de aumentar a relação DCL/RCL para além de 200% até

2016. Em 2009 a DCL do Estado atingiu R$52,264 bilhões, enquanto a RCL atingiu

R$29,118 bilhões, apresentando relação DCL/RCL de 179,49%, ou seja, cumprindo

os limites estabelecidos pela legislação em vigor.

Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da

LDO em R$1,644 bilhão, verificamos que o Estado apresentou um montante

efetivamente realizado na execução orçamentária de R$1,733 bilhão. Entretanto,

apesar de o resultado primário ter sido superior em 5,41% à meta fixada, este não foi

suficiente para cobrir o serviço da dívida (R$3,295 bilhões).

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada para 2009 era de

R$1,308 bilhão, e o resultado obtido no exercício foi de R$977 milhões, ficando

abaixo do valor pretendido pela LDO em 33,91%.

Despesas com Pessoal

A LRF determina que nos Estados a despesa total com pessoal, ao final de cada

quadrimestre, não pode exceder a 60% da RCL. A esse respeito, observa-se que o

Poder Executivo comprometeu o percentual de 46,16%, ficando abaixo do limite

prudencial, de 46,55%. Já o gasto global para toda a administração pública atinge

55,43%. Cumpre salientar que o cálculo dos percentuais de comprometimento está

em conformidade com a metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional,

desconsiderando-se a metodologia de cálculo determinada pela Instrução Normativa

nº 5, de 2001, do Tribunal de Contas, que retira os gastos com inativos e pensionistas

custeados pelo Tesouro.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do Governador do

Estado referentes ao exercício de 2009, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais
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referentes ao exercício de 2009.

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

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leão (voto contrário) - Antônio Júlio

(voto contrário) - Sebastião Costa - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.508/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Rede União de Resplendor – Rede Unir –, com sede

no Município de Resplendor.

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 4.508/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Rede União de Resplendor – Rede Unir –, entidade de direito privado, sem fins

econômicos, que tem por objetivo fomentar o desenvolvimento local, integrado e

sustentável do Município de Resplendor.

Com esse propósito, a instituição promove a integração entre o setor privado, a

sociedade civil organizada, a comunidade e o poder público; identifica projetos de

inclusão social, de geração de trabalho e renda e de defesa do meio ambiente;

incentiva a organização e a representação da sociedade civil, respeitando as

particularidades culturais, sociais, históricas, étnicas e ambientais de cada grupo;

defende valores universais como ética, cidadania e democracia; combate a pobreza.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.508/2010,

em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.786/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Sociedade Musical Gloriense, com sede no Município de

Caranaíba.

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 4.786/2010 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Musical Gloriense, com sede no Município de Caranaíba, entidade civil sem fins

lucrativos, que tem como propósito a difusão da arte musical.

Na consecução de seu objetivo, a instituição mantém uma banda de música, por

meio da qual busca oferecer formação e oportunidade de aperfeiçoamento para

músicos. Dessa maneira, coopera com o aprimoramento cultural e social da

população local.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.786/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.861/2010

Comissão de Cultura
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Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Manguense de Arte e Cultura João

Moreira – Ascomac-JM –, com sede no Município de Manga.

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 4.861/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Manguense de Arte e Cultura João Moreira – Ascomac-JM –, com sede

no Município de Manga, entidade sem fins econômicos, que tem como finalidade a

defesa e a divulgação da cultura local.

Com esse propósito, a instituição mantém um estabelecimento de cunho artístico,

cultural e recreativo e uma banda de música e coloca diversos instrumentos musicais

à disposição da comunidade. Além disso, promove eventos com o intuito de resgatar

a cultura popular, contribui para a preservação do meio ambiente e a defesa do

desenvolvimento sustentável, orienta sobre a conservação do patrimônio histórico e

artístico e realiza treinamentos, cursos e pesquisas nas áreas da cultura e ecologia.

Por tais razões, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.861/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.887/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Núcleo de Voluntários de Assistência aos Cancerosos Carentes de
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Manhuaçu, com sede nesse Município.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.887/2010 pretende declarar de utilidade pública o Núcleo de

Voluntários de Assistência aos Cancerosos Carentes de Manhuaçu, com sede nesse

Município. Trata-se de entidade de caráter filantrópico que possui como finalidade

desenvolver um intenso trabalho de solidariedade com os enfermos em situação de

vulnerabilidade.

A instituição recebe os doentes, encaminha-os para atendimento médico, presta

esclarecimentos a respeito de seu diagnóstico, viabiliza exames, oferece condições

para que possam viajar, quando necessário, e distribui medicamentos aos mais

carentes. Ademais, auxilia a família do enfermo durante sua ausência para tratamento

e presta assistência jurídica e psicológica.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.887/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.888/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazendinha Irmã Erlinda, com sede no

Município de Janaúba.

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”,



____________________________________________________________________________
576

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.888/2010 pretende declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Fazendinha Irmã Erlinda, com sede no Município de

Janaúba, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo

prestar assistência social ao segmento menos favorecido da região, atuando

especialmente na recuperação de toxicômanos e alcoólatras, para reintegra-los à

sociedade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve programas que elevam a autoestima

dos pacientes, promovendo seu acesso à saúde e à educação e preparando-os para

integrar o mercado de trabalho.

Ademais, orienta os familiares dos recuperandos e realiza eventos sobre prevenção

dos danos causados pelo tóxico e pelo álcool, estimulando a comunidade a atuar

como agente de seu próprio bem-estar.

Isso posto, acreditamos ser a Comunidade Terapêutica Fazendinha Irmã Erlinda

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.888/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.631/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 4.631/2010, do Presidente do Tribunal de Justiça, altera os

quadros de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de primeiro grau

do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/6/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição, que

fundamentamos nos seguintes termos.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva atender à Resolução do Conselho Nacional de

Justiça - CNJ - nº 48, de 2007, que dispõe sobre a exigência, para provimento do

cargo de Oficial de Justiça, da conclusão de curso superior, preferencialmente em

direito, e ao art. 255-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, que exige para o

provimento do mesmo cargo o grau de bacharel em direito.

Cabe ressaltar que o CNJ, por meio da Resolução nº 119, de 28/9/2010, revogou a

citada resolução, sob o argumento de que é mais adequado que a decisão sobre a

matéria seja tomada pelos tribunais dos Estados, de forma que atenda às

particularidades locais.

Atualmente, a função de Oficial de Justiça é exercida pelos ocupantes do cargo de

Oficial Judiciário, das especialidades de Oficial de Justiça e de Oficial de Justiça

Avaliador, de nível médio de escolaridade.

O projeto em exame propõe a criação de 2.540 cargos de Técnico Judiciário, da

especialidade de Oficial de Justiça Avaliador, e de 38 cargos de Técnico Judiciário,

da especialidade de Oficial de Justiça, de nível superior de escolaridade, sendo

requisito para a sua investidura o título de bacharel em direito.

Segundo consta do ofício que encaminha a proposição, a Justiça de primeiro grau

conta, atualmente, com 2.533 cargos de Oficial Judiciário da especialidade de Oficial

de Justiça Avaliador, conforme o Anexo III da Resolução nº 405, de 28/11/2002, que

regulamentou a Lei nº 13.467, de 12/1/2000.

De acordo com o projeto, o provimento de 2.440 cargos de Técnico Judiciário, da

especialidade de Oficial de Justiça Avaliador, está condicionado à extinção, com a

vacância, de 2.292 cargos de Oficial Judiciário e de 148 cargos de Técnico Judiciário,

das especialidades de Oficial de Justiça Avaliador e de Oficial de Justiça. Tal

condição verifica-se nos arts. 5º e 6º do projeto. Desse quantitativo, 54 cargos de

Oficial Judiciário e 81 cargos de Técnico Judiciário são decorrentes do art. 106 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado à Constituição de Estado
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pela Emenda à Constituição nº 49, de 2001.

Cumpre ressaltar que a criação de 100 cargos de Técnico Judiciário tem por

objetivo aumentar o número de Oficiais de Justiça em comarcas sobrecarregadas e

atender à instalação de novas comarcas e que o seu provimento está condicionado a

lotação mediante resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça. Essa condição

está explicitada no art. 7º da proposição.

Vale lembrar que o provimento dos cargos criados pela proposição dar-se-á

mediante a realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, que

somente ocorrerá após a extinção dos cargos de Oficial Judiciário a que se refere o

projeto.

Reconhecemos o mérito da proposição em análise em face da importância da

função exercida pelo Oficial de Justiça, a qual requer conhecimentos técnico-jurídicos

para a concretização da atividade jurisdicional. É com a atuação do Oficial de Justiça,

determinada pelo Juiz, que o processo ganha efetividade.

Deve-se, todavia, observar que, na hipótese de se dar provimento ao cargo de

Técnico Judiciário da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador ou de Oficial de

Justiça e de haver Oficial Judiciário da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador

ou de Oficial de Justiça em efetivo exercício, haverá desigualdade na atribuição da

remuneração, uma vez que essas carreiras são de níveis de escolaridade distintos,

com vencimentos distintos.

A fim de suprir a desigualdade de tratamento que possa ocorrer na hipótese de

provimento do cargo de Técnico Judiciário da especialidade de Oficial de Justiça

Avaliador ou de Oficial de Justiça com Oficial Judiciário no exercício de uma dessas

funções, propomos a Emenda nº 1, na conclusão deste parecer.

Nos termos da emenda proposta, buscamos o posicionamento do ocupante do

cargo da carreira de Oficial Judiciário das especialidades de Oficial de Justiça

Avaliador e de Oficial de Justiça na respectiva carreira em padrão correspondente ao

padrão inicial da carreira de Técnico Judiciário, acrescido dos padrões adquiridos por

meio de progressão e promoção até a data do posicionamento, quando ocorrer o

provimento do cargo de Técnico Judiciário da especialidade de Oficial de Justiça

Avaliador ou de Oficial de Justiça.
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Entendemos que assim asseguramos um tratamento justo e igualitário para aqueles

que estiverem no exercício das funções de Oficial de Justiça Avaliador ou de Oficial

de Justiça na data em que ocorrer o provimento do cargo de Técnico Judiciário para o

exercício das referidas funções, sem alterar a forma de provimento desses

servidores.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.631/2010 com a Emenda nº

1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Na data do primeiro provimento do cargo de Técnico Judiciário, código JPI,

da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador ou da especialidade de Oficial de

Justiça, os servidores da carreira de Oficial Judiciário da especialidade de Oficial de

Justiça Avaliador e da especialidade de Oficial de Justiça serão posicionados na

respectiva carreira em padrão correspondente ao padrão inicial da carreira de

Técnico Judiciário, acrescido dos padrões adquiridos por meio de progressão e

promoção até a data do posicionamento.

§ 1º - Na hipótese de o padrão alcançado nos termos do “caput” exceder o último

padrão da classe a que pertença o servidor, será ele posicionado na classe que

inclua o padrão alcançado.

§ 2º - Ocorrendo o disposto no § 1º, o desenvolvimento do servidor na classe em

que for posicionado dar-se-á quando preenchidos os requisitos para o ingresso na

referida classe, previstos em regulamento do Tribunal de Justiça.”.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.833/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 4.833/2010 dá

nova redação aos arts. 5º, 7º e 8º da Lei nº 13.165, de 20/1/99, que dispõe sobre a

Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais –
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CBGC – e dá outras providências.

A proposição recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

cabendo a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito da matéria, nos termos do art.

102, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe objetiva promover alterações na Lei nº 13.165, de 1999,

que dispõe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de

Minas Gerais – CBGC.

Uma das alterações incide sobre o § 2º do art. 5º da referida lei, com o propósito de

ampliar de três para quatro anos o mandato dos membros da diretoria, bem como de

suprimir a previsão de gratificação para os Diretores.

Também o art. 7º sofre alteração, consistente na supressão dos parágrafos desse

preceito que preveem remuneração pela participação em reuniões mediante jetom

aprovado pela diretoria.

Por derradeiro, altera-se a periodicidade das reuniões destinadas à eleição da

diretoria, mudando-se o período de três para quatro anos.

Nos termos da citada lei, a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de

Trânsito de Minas Gerais – CBGC – é um serviço social autônomo, sem fins

lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia

administrativa e financeira.

Trata-se de entidade que tem por objetivo tornar disponíveis para seus contribuintes

e dependentes benefícios e serviços de natureza assistencial e social, de modo que

as alterações propostas no projeto em exame não trazem implicações práticas para a

administração pública em geral, razão por que não encontramos óbice à sua

aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.833/2010.

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Neider Moreira, relator - Ivair Nogueira - Padre João.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Resolução nº

4.999/2010 tem por objetivo delegar ao Governador do Estado atribuição para

elaborar leis delegadas que visem à estruturação das administrações direta e indireta

do Poder Executivo, nos termos que menciona.

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que,

em exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento tem por finalidade delegar poderes ao Governador do

Estado para elaborar, até 31/1/2011, leis delegadas que disponham sobre a

estruturação da administração direta e indireta do Poder Executivo, com vistas à

execução do Plano de Governo “Minas de todos os mineiros: as redes sociais de

desenvolvimento integrado”, sem acarretar a abertura de créditos especiais. Essa

delegação legislativa destina-se a habilitar o Executivo a criar, incorporar, transferir,

extinguir e alterar órgãos públicos, inclusive autônomos, ou unidades da

administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica das entidades da

administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e denominações; criar,

transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções de confiança

dos órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como gratificações e parcelas

remuneratórias a eles inerentes, alterar-lhes as denominações, atribuições, requisitos

para ocupação, forma de recrutamento, sistemática de remuneração, jornada de

trabalho e distribuição; e alterar as vinculações das entidades da administração

indireta.

A atividade administrativa do Estado pode ser exercida de forma direta ou

centralizada, por meio dos órgãos integrantes de sua estrutura organizacional, ou de

forma indireta ou descentralizada, mediante pessoas jurídicas distintas do Estado,

porém por ele criadas com propósitos específicos. No primeiro caso, está-se diante

da administração direta, que compreende um conjunto de órgãos sem personificação.
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No segundo caso, o serviço é transferido às autarquias, às fundações públicas, às

sociedades de economia mista e às empresas públicas, cujas atividades são

fiscalizadas e controladas pelo poder público, na forma da lei. As autarquias e as

fundações, por terem personalidade de direito público, só podem ser criadas ou

extintas por lei específica, ao passo que a criação ou a extinção das empresas

estatais, que têm personalidade privada, dependem de autorização legislativa. Tais

entes são dotados de autonomia administrativa e financeira, têm patrimônio próprio e

vinculam-se a órgãos da administração direta, normalmente secretarias de Estado,

para fins de controle e supervisão, em razão da natureza da atividade.

A estruturação da administração pública, por meio de lei delegada, tem o mérito de

proporcionar mais celeridade no tratamento da matéria, pois, uma vez obtida a

autorização desta Casa, o Chefe do Executivo poderá editar as normas necessárias à

execução de seu programa de governo e ao aperfeiçoamento do aparelho

governamental, sem as delongas do processo legislativo ordinário. Assim, poderá

valer-se dessa prerrogativa constitucional para racionalizar a máquina administrativa

e tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento dos órgãos e entidades

administrativas, trazendo mais qualidade aos serviços públicos e benefícios à

coletividade. Nesse ponto, cabe lembrar que o princípio da eficiência, aliado ao

alcance de resultados, a partir da promulgação da Emenda à Constituição da

República nº 19, de 1998, exige dos gestores públicos novas formas de atuação,

principalmente para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, que são, em última

análise, os destinatários dos serviços públicos.

Nesse contexto de mudanças por que passa o poder público, a administração

burocrática ou formalista, que privilegia os meios, cede espaço gradativo à

administração gerencial, que dá ênfase aos resultados. Essas transformações

implementadas por meio de reformas administrativas buscam aparelhar o Estado dos

instrumentos e recursos necessários à satisfação do interesse público, de modo a

fortalecer a cidadania, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

O cidadão exige, cada vez mais, serviços de qualidade e atuação eficiente dos

órgãos estatais, o que só pode ser alcançado mediante uma estrutura administrativa

moderna e racional. Para tanto, torna-se indispensável criar novos órgãos públicos ou
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extinguir unidades administrativas obsoletas ou incompatíveis com a realidade da

administração, bem como criar ou extinguir cargos comissionados ou funções de

confiança cuja manutenção não se justifique por onerar os cofres públicos sem a

necessária contrapartida, entre outras medidas.

Não é demais ressaltar o pioneirismo do Estado de Minas Gerais quando se cogita

de qualidade da gestão pública, o qual resultou no Choque de Gestão e no Programa

Estado para Resultados, ambos introduzidos mediante leis delegadas editadas nas

gestões anteriores e que resultaram também no enxugamento do aparelho

governamental, na concretização da festejada eficiência administrativa e no alcance

de metas. No entanto, por mais profundas e consistentes que tenham sido as

reformas, elas não são definitivas e requerem atualizações e correções, a bem do

interesse público. Isso porque as transformações da sociedade, a consciência da

cidadania e da dignidade da pessoa humana, tudo concorre para a efetivação de

políticas públicas direcionadas para a qualidade de vida das pessoas, fato que dá

ensejo a novas reformas na administração pública, desde que estejam em sintonia

com os vetores constitucionais que a norteiam e o alcance de metas, com resultados

positivos na vida dos cidadãos.

A participação desta Casa no procedimento da delegação legislativa não se exaure

com a autorização dada ao Governador do Estado para a expedição das normas de

estruturação e organização administrativas. Uma vez concedida a habilitação, cabe à

Assembleia Legislativa, no exercício do controle externo, fiscalizar a produção

normativa do Chefe do Executivo para confrontá-la com os limites materiais traçados

na Carta mineira e na resolução autorizadora. O Governador do Estado, ao exercer

tal prerrogativa, não está diante de um cheque em branco para legislar sobre

qualquer assunto que lhe aprouver, mas tão somente de autorização restrita às

matérias especificadas na resolução desta Casa. Se houver eventual exorbitância na

edição de tais normas, o Legislativo está apto a sustar seus efeitos mediante

resolução a ser apresentada por qualquer Deputado ou comissão da Assembleia

Legislativa. Nesse particular, lembre-se que a mencionada autoridade política não

poderá criar, extinguir ou transformar autarquias, fundações públicas ou empresas

estatais nem criar ou extinguir cargos de provimento efetivo, também chamados de
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cargos de carreira.

Constata-se, pois, que a autorização desta Casa para que o Governador do Estado

implemente seu plano de governo, visando à melhoria da qualidade de vida dos

cidadãos, é apenas a primeira etapa desse processo. A segunda fase consiste no

poder do parlamento de acompanhar, rigorosamente, a atividade normativa do

Executivo, a qual deve estar em plena harmonia com o conteúdo da resolução, ao

qual está totalmente vinculada.

Finalmente, ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1 ao projeto, no propósito de indicar o dispositivo constitucional que serve

de fundamento para a delegação legislativa, conferindo mais clareza e precisão ao

texto normativo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.999/2010 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Zé Maia - Neider Moreira - Padre João (voto

contrário) - Elmiro Nascimento - Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/11/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado João Leite notificando seu afastamento do território nacional por 10

dias, no período de 3 a 13/12/2010, para representar esta Casa. (- Ciente. Publique-

se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Eloísio Borges de

Melo, ocorrido em 16/11/2010, em São Gonçalo do Abaeté. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Antônio Carlos Arantes, Getúlio Neiva e

Carlin Moura

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

Correspondência: Mensagens nºs 553 e 554/2010 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 5.007 e 5.008/2010, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase

(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.009 a

5.016/2010 - Projeto de Resolução nº 5.017/2010 - Requerimentos nºs 6.782 a

6.785/2010 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração

Pública e de Cultura e do Deputado Elmiro Nascimento - Registro de presença -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Wander Borges e Duarte Bechir, da

Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado André Quintão - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de

Comunicações - Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discurso

do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;

discurso do Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado Padre João;

deferimento; discurso do Deputado Padre João - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz

- Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de

Andrada - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Rômulo
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Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - 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.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 553/2010*

Belo Horizonte, 2 de setembro 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Para exame e deliberação dessa egrégia Assembleia, encaminho-lhe o anexo

projeto de lei, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada para o exercício de 2010.

A presente iniciativa se justifica pela inexistência, na Lei Orçamentária Anual, de

dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento

daquele órgão. Nesse contexto, os créditos suplementares ora aventados utilizarão

como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações

orçamentárias do próprio orçamento suplementado. Sua abertura será disciplinada

por regulamento próprio do Ministério Público, o qual poderá remanejar recursos

entre as diversas discriminações da despesa previstas nos incisos III e XI do “caput”

do art. 16 da Lei nº 18.313, de 6 de agosto de 2009. Note-se que essa norma legal

dispõe exatamente sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o
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exercício financeiro de 2010, enquanto – nos termos da proposta - o Ministério

Público comunicará a suplementação à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão no prazo de dois dias úteis, contados da data de publicação do regulamento

previsto.

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a

apensa propositura a esse Parlamento.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 5.007/2010

Autoriza o Ministério Público do Estado de Minas Gerais a abrir créditos

suplementares ao seu orçamento para o exercício de 2010.

Art. 1º - Fica o Ministério Público do Estado de Minas Gerais autorizado a abrir

créditos suplementares ao seu orçamento, até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada para o exercício de 2010.

Parágrafo único - Os créditos suplementares utilizarão como fonte os recursos

resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do próprio

orçamento suplementado, e serão abertos por regulamento próprio do Ministério

Público, que poderá remanejar recursos entre as diversas discriminações da despesa

prevista nos incisos III e XI do “caput” do art. 16 da Lei nº 18.313, de 6 de agosto de

2009.

Art. 2º - O Ministério Público comunicará a suplementação à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão, no prazo de dois dias úteis contados da data de

publicação do regulamento, para as devidas providências.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 204 do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 554/2010*

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa egrégia Assembleia, o

projeto de lei segundo o qual os responsáveis por estabelecimentos públicos e
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privados onde se desenvolvam atividades empresárias ou sociais ficam obrigados,

segundo sua classificação como potencial criador do mosquito transmissor, a adotar

medidas de controle, que visem a evitar a instalação e a proliferação dos vetores

“Aedes aegypti” e “Aedes albopictus”, causadores da dengue.

A medida ora proposta tem como objetivo criar novos mecanismos de combate à

proliferação dos vetores da doença, dotando o Estado e demais autoridades

competentes de instrumentos efetivos de fiscalização e controle.

É imprescindível que a sociedade civil, de modo amplo, compartilhe com o Estado a

responsabilidade pelo combate aos criadouros do mosquito transmissor, de modo a

lograr maior efetividade no combate à doença.

Objetivando maior elucidação aos Senhores Deputados do conteúdo do projeto,

faço anexar a esta mensagem a Exposição de Motivos a mim encaminhada pelo

Secretário de Estado de Saúde, responsável pela coordenação da política estadual

de saúde.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à elevada análise

de seus nobres pares, o projeto em tela.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Em 16 de novembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência minuta de

projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de responsáveis por

estabelecimentos onde se desenvolvam atividades empresárias e sociais que

resultem em depósito de materiais de qualquer natureza de adotarem medidas para

evitar a existência de criadouros para “Aedes aegypti” e “Aedes albopictus”.

Em 2010, o Estado de Minas Gerais enfrentou uma nova epidemia de dengue,

caracterizada por aumento da morbi-mortalidade, pelo aumento dos casos com maior

gravidade e, bem assim, com a circulação simultânea de três sorotipos.

Para 2011, a expectativa é de que o cenário em Minas Gerais seja ainda mais

complexo, em decorrência da reintrodução do sorotipo 4, constatada em Roraima,

sendo possível sua expansão para outras regiões do país.
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Considerando que a variação do número de casos de dengue é modulada, entre

outros fatores, por: níveis de infestação do mosquito e número de susceptíveis ao

sorotipo circulante, e que a gravidade dos casos varia também em função de

imunidade prévia aos outros sorotipos, a população de Minas Gerais pode enfrentar

uma das mais graves epidemias.

Para o enfrentamento dessa situação, o Estado deve desenvolver ações

permanentes e ações emergenciais, junto aos municípios, que visem ao controle do

vetor da doença e a assistência à saúde dos usuários, bem como prestar assessoria

técnica permanente.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais propõe a publicação da presente

minuta de projeto de lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade incidente sobre

responsáveis por estabelecimentos onde se desenvolvam atividades empresariais ou

sociais que resultem em depósito de materiais de adotar medidas de controle à

formação de criadouros.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição da

minuta de projeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa

Excelência.

Atenciosamente,

Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde.

PROJETO DE LEI Nº 5.008/2010

Estabelece medidas de controle para evitar a formação de criadouros de “Aedes

aegypti” e “Aedes albopictus” e dá outras providências.

Art. 1º - Fica toda e qualquer pessoa, pública ou privada, que desenvolva, no

Estado de Minas Gerais, atividade empresária ou social que resulte em depósito de

materiais de qualquer natureza, obrigada a adotar medidas de controle que visem a

evitar a existência de locais propícios à reprodução do “Aedes aegypti” e “Aedes

albopictus”.

Art. 2º - Os estabelecimentos públicos e privados onde se desenvolvam as

atividades de que trata o art. 1º serão classificados como potenciais focos criadouros

do mosquito transmissor da dengue, e os critérios para classificação serão objeto de

regulamentação.
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Art. 3o - As pessoas referidas no art. 1º ficam obrigadas a realizar a cobertura e a

proteção adequada de qualquer local ou material que se encontre no âmbito de suas

instalações, evitando sua exposição direta às intempéries, na forma do regulamento.

Art. 4º - O Estado, em parceria com os municípios, deverá realizar ampla campanha

educativa, dirigida aos responsáveis pelos estabelecimentos referidos no art. 1º,

alertando sobre os riscos de existência de criadouros do inseto.

Parágrafo único - A campanha educativa consistirá em visitas e supervisões

periódicas a estabelecimentos mencionados no art. 1º, com distribuição de material

explicativo e orientação quanto aos procedimentos preventivos a serem adotados.

Art. 5º - O descumprimento das orientações e determinações sanitárias

estabelecidas pela autoridade do Sistema Único de Saúde-SUS é punível na forma

da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do

Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da possibilidade da execução forçada da

determinação, bem como das demais sanções administrativas, civis e penais

cabíveis.

Parágrafo único - Na apuração da infração sanitária serão adotados os

procedimentos estabelecidos nesta lei e, subsidiariamente, aqueles previstos na Lei

nº 13.317, de 1999, sem prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas

pela Vigilância em Saúde.

Art. 6º - Os infratores sujeitam-se às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - pena educativa;

III - interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

IV - suspensão temporária da autorização de funcionamento por 30 (trinta) dias;

V - cassação da autorização de funcionamento; e

VI - multa de 600 (seiscentas) até 450.000 UFEMGs (quatrocentas e cinquenta mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 1º - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade

competente, observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e

do contraditório.

§ 2° - A reincidência sujeita o infrator à aplicaçã o da penalidade máxima e
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caracteriza a infração como gravíssima.

§ 3º - A aplicação da penalidade observará o disposto na Lei nº 13.317, de 1999.

Art. 7° - A pena de multa, graduada de acordo com a  gravidade da infração e a

condição econômica do infrator, será aplicada mediante o devido procedimento

administrativo, e o valor da multa será recolhido à conta do Fundo Estadual de

Saúde.

Parágrafo único - O valor da multa de que trata o “caput” será:

I - nas infrações leves, de 600 (seiscentas) a 21.000 UFEMGs (vinte e uma mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II - nas infrações graves, de 21.001 (vinte e uma mil e uma) a 60.000 UFEMGs

(sessenta mil UFEMGs);

III - nas infrações gravíssimas, de 60.001 (sessenta mil e uma) a 450.000 UFEMGs

(quatrocentas e cinquenta mil UFEMGs).

Art. 8º - A pena educativa consiste na:

I - divulgação, a expensas do infrator, de medidas adotadas para sanar os prejuízos

provocados pela infração, com vistas a esclarecer o consumidor de produto ou o

usuário de serviço; e

II - veiculação das mensagens expedidas pelo SUS acerca do tema objeto da

sanção, a expensas do infrator.

Art. 9º - Constituem infrações sanitárias, sem prejuízo daquelas previstas na Lei nº

13.317, de 1999:

I - descumprir as orientações e determinações sanitárias da autoridade do Sistema

Único de Saúde - SUS; infração leve: penalidade - advertência ou multa;

II - permitir a exposição direta às intempéries de qualquer local ou material propício

à formação de focos do mosquito transmissor da dengue; infração grave: penalidade -

advertência e pena educativa ou multa;

III - deixar de adotar medidas de controle que visem a evitar a existência de locais

propícios à reprodução do “Aedes aegypti” e “Aedes albopictus”; infração grave:

penalidade - pena educativa e multa;

IV - existência de focos do mosquito transmissor da dengue nos imóveis de sua

propriedade ou posse; infração gravíssima - penalidade:
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a) pena educativa e multa; e

b) sempre que for constatado risco iminente para a saúde pública e as

circunstâncias do fato o aconselharem:

1 - interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

2 - suspensão temporária da autorização de funcionamento, por trinta dias; ou

3 - cassação da autorização de funcionamento.

Art. 10 - Sempre que houver a necessidade de ingresso forçado em qualquer

estabelecimento, a autoridade no âmbito do sistema de vigilância em saúde lavrará

auto de infração, no qual constará a recusa do proprietário ou a impossibilidade do

ingresso no local em que esta for verificada.

§ 1° - A autoridade é responsável pelas declarações  que fizer no auto de infração e

ingresso forçado.

§ 2° - Sempre que se mostrar necessário, a autorida de competente no âmbito do

sistema de vigilância em saúde poderá requerer o auxílio da força policial.

Art. 11 - Ficam as sociedades empresárias sediadas no Estado que possuírem mais

de cinquenta trabalhadores, com área instalada igual ou superior a quinhentos metros

quadrados, obrigadas a instituir Comissão Permanente de Combate a Focos do

Mosquito Transmissor da Dengue - CPCD.

§ 1º - A CPCD tem como objetivos a prevenção e o combate a focos do mosquito

transmissor da dengue no âmbito dos estabelecimentos da sociedade empresária a

qual se vinculem, de acordo com recomendações da Secretaria de Estado de Saúde -

SES.

§ 2º - A composição, as competências, as atribuições e o funcionamento da

Comissão serão estabelecidos em regulamento.

§ 3º - O descumprimento do disposto no “caput” sujeita os responsáveis às

penalidades previstas nesta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Vanderlei

Jangrossi. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 955/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

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

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.009/2010

Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Fraternidade Universal - Ceafu

-, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assistência Fraternidade

Universal - Ceafu -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

27/12/2000, tem por finalidade atuar como entidade facilitadora de assistência social,

podendo atender as necessidades dos assistidos nas áreas educacional, psicológica,

recreativa, esportiva, cultural e artística, entre outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com 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 5.010/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - é

associação civil de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 27/4/2006, tendo

por finalidade auxiliar as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, em todas as

tarefas ligadas à readaptação dos sentenciados e dos presidiários, sendo, também,

parceira da Justiça na execução da pena. Exerce suas atividades especialmente

através da assistência à família, à educação, à saúde, ao bem-estar, à

profissionalização, à reintegração social, às pesquisas psicossociais, à recreação.

Presta ainda assistência espiritual.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.011/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos

Produtores de Dionísio, com sede no Município de Dionísio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

e Pequenos Produtores de Dionísio, com sede no Município de Dionísio.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Padre João

Justificação: Associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

9/5/2004, a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Produtores de Dionísio

tem por finalidades proteger e defender os direitos individuais e coletivos de seus

associados, promover ações e projetos associativos de produção agrícola e pecuária,
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voltados para a geração de renda e consequentemente melhoria das condições de

vida de seus associados, evitando assim o êxodo rural, e promover ações de

formação e qualificação profissional, visando ao desenvolvimento de seus

associados, destinando seus recursos para esse atendimento. Visa, ainda, promover

estudos para detectar problemas socioeconômicos da comunidade, buscando

soluções; mobilizar recursos humanos e materiais para o cumprimento dos seus

objetivos; implementar projetos na área de infraestrutura básica, saúde, educação,

lazer, moradia e assistência social, conforme os princípios da Lei Orgânica de

Assistência Social, dando cumprimento também ao Estatuto da Criança e

Adolescente; representar os interesses de seus associados junto ao órgão público e

privado; promover trabalhos e organização junto às entidade públicas e de classe e

promover ações em defesa do meio ambiente.

O processo objetivando à declaração de utilidade pública dessa entidade 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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.012/2010

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos da Comunidade

da Bocaina - Amacob -, com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

da Comunidade da Bocaina - Amacob -, com sede no Município de Santa Bárbara do

Tugúrio.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Padre João

Justificação: Trata-se de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,
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fundada em 8/12/2007, que tem por finalidade prestar assistência social à

comunidade e promover a cultura, o desporto, o turismo, a educação, a saúde, a

proteção do meio ambiente, a defesa e conservação do patrimônio histórico e

artístico, a geração de emprego e renda e a organização comunitária.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares 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 5.013/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no

Município de Periquito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Funda, com sede no Município de Periquito.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Padre João

Justificação: Trata-se de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,

fundada em 2/6/88, que tem por finalidade fazer levantamento das reais

necessidades da comunidade de Ilha Funda; lutar para melhorar as condições de vida

dos moradores; representar coletiva e individualmente os moradores junto aos

poderes públicos e entidades privadas; conscientizar os membros da comunidade

sobre seus direitos e as conquistas da cidadania; promover um ambiente de amizade

e solidariedade entre as famílias; proteger o meio ambiente, defender o consumidor,

combater a pobreza através de projetos de geração de renda para as famílias,

desenvolver e incentivar trabalhos comunitários e mutirões visando a melhoria das

condições de vida dos moradores, realizar atividades de difusão da cultura e do



____________________________________________________________________________
597

esporte junto à juventude e desenvolver ações que visem a proteção à família, à

maternidade, à infância e a velhice.

O processo objetivando a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares 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 5.014/2010

Declara de utilidade pública a Associação das Trabalhadoras e Trabalhadores

Rurais e Artesãs da Comunidade de Ventania e Região, com sede no Município de

Eugenópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Trabalhadores Rurais e Artesãs da Comunidade de Ventania e Região -, com sede no

Município de Eugenópolis.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Padre João

Justificação: A Associação das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais e Artesãs da

Comunidade de Ventania e Região é entidade civil de direito privado sem fins

lucrativos, fundada em 15/8/2006. Tem por finalidades: buscar a melhoria de

condições de vida de seus sócios e de todos os agricultores familiares na área de sua

abrangência, viabilizando a organização socioeconômica; promover de forma coletiva

ou isolada a compra de insumos, implementos e equipamentos agrícolas; buscar a

capacitação de seus associados para desenvolver programas e atividades que visem

à conservação e à recuperação do meio ambiente, da agricultura orgânica e

agroecológica, da geração de emprego e renda, do cultivo de plantas medicinais e

outras práticas alternativas, da cultura, promovendo o desenvolvimento rural
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sustentável; buscar a melhoria da qualidade dos produtos de seus associados,

através de transporte adequado, armazenamento, beneficiamento, transformação,

industrialização, classificação, embalagem e fornecimento de marca, viabilizando o

crescimento econômico e sustentável de seus associados, dentro de sua capacidade;

apoiar programas desenvolvidos pelas entidades de apoio à agricultura, com base

nos princípios da agroecologia; apoiar e promover programas de incentivo e

assistência técnica, capacitação profissional, estímulo à educação, à saúde, ao

esporte, à cultura e ao lazer.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.015/2010

Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo

e pensionista do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e

militares, aposentados e pensionistas da administração direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo do Estado serão reguladas por esta lei.

Art. 2º - Considera-se consignação em folha de pagamento os descontos efetuados

na remuneração, provento ou pensão do servidor público, aposentado ou pensionista

da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado,

tendo por objeto o adimplemento de obrigações de sua titularidade assumidas junto

às entidades enumeradas nesta lei.

Art. 3º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se:

I - consignante: órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional

que proceda a descontos relativos às consignações compulsórias e facultativas na

ficha financeira do servidor, aposentado ou pensionista integrante dos Poderes do
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Estado, em favor do consignatário;

II - consignatário: beneficiário dos créditos resultantes das consignações

compulsória e facultativa;

III - consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração, provento

ou pensão do servidor, aposentado ou pensionista, procedido por força de lei ou de

mandato judicial;

IV - consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração, provento ou

pensão do servidor ativo, aposentado ou pensionista mediante prévia e expressa

autorização deste e da entidade consignante.

Art. 4º - São consideradas consignações compulsórias para fins do disposto nesta

lei:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;

II - contribuição para a Previdência Social;

III - pensão alimentícia judicial;

IV - tributos incidentes sobre rendimentos do trabalho assalariado;

V - reposição e indenização de valores ao erário;

VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela administração direta,

autárquica e fundacional;

VII - cumprimento de decisão judicial ou administrativa;

VIII - mensalidade ou contribuição em favor de entidades sindicais, nos termos da

lei;

IX - outros descontos compulsórios instituídos por lei.

Art. 5º - São consideradas consignações facultativas para fins do disposto nesta lei:

I - mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe, associações,

clubes de servidores e sindicatos;

II - mensalidade em favor de cooperativa instituída de acordo a Lei nº 5.764, de 16

de dezembro de 1971;

III - contribuição para entidade aberta ou fechada de previdência complementar,

que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência

complementar, bem como seguradora que opere com planos de seguro de vida e

renda mensal;
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IV - amortização de empréstimos ou financiamentos, mesmo mediante cartão de

crédito, concedidos por instituições financeiras públicas ou privadas, autorizadas a

funcionar pelo Banco Central do Brasil, observado o disposto no inciso IV do art. 6º

desta lei;

V - pensão alimentícia de caráter voluntário, consignada em favor de dependente

que conste dos registros funcionais do servidor, aposentado ou pensionista;

VI - prestação relativa ao financiamento de imóvel adquirido de entidade

financiadora de imóveis residenciais;

VII - prêmio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada ou aberta

de previdência privada, que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de vida,

renda mensal e previdência complementar, bem como seguradora que opere com

planos de seguro de vida e renda mensal.

Art. 6º - Somente serão admitidas como entidades consignatárias para fins de

consignação facultativa;

I - entidade de classe, associação e clube representativos de servidores;

II - partido político;

III - cooperativa instituída nos termos da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

IV - instituição financeira pública ou privada;

V - instituição financiadora de aquisição de imóvel residencial integrante do Sistema

Financeiro Habitacional - SFH.

Art. 7º - O credenciamento do consignatário se fará mediante prévio preenchimento

de formulário próprio, cujo modelo será definido em regulamento, que será

acompanhado de cópia autenticada dos seguintes documentos:

I - relação dos produtos e serviços oferecidos e as condições a serem observadas;

II - atos constitutivos e alterações posteriores, devidamente autenticados;

III - certificado de registro na organização estadual de cooperativas e autorização

do Banco Central do Brasil, publicada no diário oficial, quando se tratar de

mensalidade em favor de cooperativa constituída de acordo com a Lei nº 5.764, de

1971;

IV - autorização do Banco Central do Brasil para operar na carteira de crédito

imobiliário;
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V - autorização de funcionamento expedida pelo Banco Central do Brasil, quando

se tratar de instituição financeira;

VI - ata da última eleição e posse da diretoria vigente.

Art. 8º - O credenciamento de consignatário será deferido pela Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão, depois de atestada a regularidade da documentação e

atendimento dos requisitos necessários, nos termos desta lei.

Art. 9º - O pedido de consignação facultativa será feito mediante fomulário próprio,

de acordo com o modelo a ser instituído através de regulamento.

Art. 10 - Para fins de processamento de consignações facultativas, o consignatário

deverá enviar ao órgão da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, ou

correlato, em meio magnético, os dados relativos aos descontos.

Parágrafo único - A remessa dos dados fora dos prazos definidos pelo órgão

responsável para esse fim implicará recusa ou exclusão das respectivas

consignações na folha de pagamento do mês de competência.

Art. 11 - Não será admitida consignação em folha de pagamento inferior a R$10,00

(dez reais).

Art. 12 - A soma das consignações compulsórias com as facultativas de cada

servidor não excederá, mensalmente, a 70% (setenta por cento) da remuneração

bruta, assim considerada a totalidade dos pagamentos que ordinariamente lhe são

feitos, excluindo-se os de caráter extraordinário ou eventual, e os descontos

facultativos não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida.

§ 1º - Como margem para as consignações facultativas, descritos no “caput” do art.

12, será reservado exclusivamente o limite de 10% (dez por cento) para desconto a

favor de operações de empréstimos ou financiamentos realizadas por intermédio de

cartão de crédito.

§ 2º - Entende-se como remuneração líquida a remuneração fixa dos servidores

ativos, aposentados e pensionistas, excluídas todas as vantagens de caráter

temporário ou eventual, deduzida de todos os descontos legais.

§ 3º - Para os fins do disposto nesta lei, as consignações incidirão também nos

meses em que o servidor estiver em gozo de férias.

Art. 13 - As consignações compulsórias têm prioridade sobre as consignações
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facultativas.

Art. 14 - A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade

dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional por

obrigações de natureza pecuniária, assumida pelo servidor, aposentado ou

pensionista junto ao consignatário.

Art. 15 - As consignações facultativas poderão ser canceladas nas hipóteses

abaixo:

I - por interesse do consignatário, expresso por meio de solicitação formal;

II - a pedido formal do servidor, aposentado ou pensionista.

Parágrafo único - O pedido de cancelamento da consignação será atendido com a

interrupção do desconto na folha de pagamento do mês em que for formalizado ou na

folha do mês subsequente, caso a anterior já tenha sido processada, observando-se,

ainda, as seguintes disposições:

I - a consignação de mensalidade em favor de entidade sindical somente poderá ser

cancelada após a comprovação de desligamento do servidor do sindicato;

II - a consignação relativa à amortização de empréstimos ou financiamentos,

mesmo se realizada mediante cartão de crédito, somente poderá ser cancelada após

a liquidação do saldo devedor do contrato e à vista de prévia e expressa anuência do

consignante.

Art. 16 - Na hipótese de se verificar insuficiência ou inexistência de saldo disponível

para a realização de descontos facultativos regularmente autorizados, a ordem de

prioridade para o atendimento aos consignatários terá como critério a antiguidade do

desconto na folha de pagamento.

Art. 17 - Na hipótese de a consignação referente à amortização de empréstimos e

financiamentos não poder ser integralmente efetivada por falta de margem

consignável, utilizar-se-á o saldo então disponível, e os valores que eventualmente

sobejarem incorporar-se-ão ao saldo devedor da operação, incidindo sobre os

mesmos os encargos contratuais pactuados. Os referidos valores serão descontados

por ocasião do vencimento da operação de crédito, com a prorrogação do prazo das

prestações.

Art. 18 - As despesas para cobertura do custo de processamento de dados no caso
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de consignação para amortização de empréstimos ou financiamentos, mesmo

habitacionais, correrão por conta do consignatário, cuja retenção será processada em

1% (um por cento) do valor total da consignação.

Art. 19 - Poderá o Poder Executivo, caso seja indispensável, expedir as normas

necessárias à execução das disposições contidas neste lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21 - Revogam-se as disposições contidas na Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de

2004.

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Sebastião Costa

Justificação: A consignação em folha de pagamento, embora pareça algo de

somenos importância, tem sido objeto de celeumas constantes. Se, por um lado, para

alguns que se utilizam desse mecanismo é motivo de elogios, para outros é motivo de

perda de sono e tranquilidade.

A propósito, a fragilidade da legislação existente faz com que pessoas de índole

duvidosa se aproveitem da boa-fé daqueles que têm uma fonte de renda regular.

Intermediadores de empréstimos têm criado verdadeiros entraves, na medida em que

interceptam a margem consignável de servidores, por meio de bloqueios, tornando

cativos os menos avisados. Também são comuns as fraudes, em que muitas vezes

são debitados valores em desfavor de pessoas que não contraíram empréstimos.

Prejuízos são ocasionados, tanto para quem autoriza quanto para quem está

autorizado a realizar a consignação. A administração pública, por sua vez, a tudo

assiste, inerte, pois que a parte que lhe cabe, até então, é de natureza eminente

administrativa. Enfim, a consignação em folha de pagamento reclama por uma

legislação mais consistente, que possa coibir certos abusos. Exatamente com o

propósito de tornar mais sólida a legislação é que surge o projeto em tela. De forma

mais abrangente, precisamos garantir que os servidores planejem melhor seus

orçamentos, sem, contudo, negar que a prática da consignação já faz parte do nosso

dia a dia.

Então, com o propósito de redefinir certos parâmetros para tornar mais seguras as

operações entre as partes interessadas, apresentamos este projeto de lei, esperando
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o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.311/2008 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.016/2010

Dá nova redação ao § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de

uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no

art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 3º - (...)

§ 4º - Será mantida, para uso gratuito do portador de deficiência, do idoso e de

quem dela necessitar, cadeira de rodas ou outro veículo que lhes possibilite a

locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada por meio de placas

ou cartazes fixados em locais visíveis nas entradas dos edifícios de que trata esta

lei.”.

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

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Gustavo Valadares

Justificação: Em muitas ocasiões é necessário o uso de cadeira de rodas para o

transporte de deficientes, idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção, no

trajeto até os ônibus, e é fundamental que essa cadeira esteja à disposição dos

usuários de terminais rodoviários no Estado, prestando auxílio tanto às pessoas que

dela necessitem de forma permanente como às que apresentem uma dificuldade

ocasional.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Gláucia

Brandão. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.557/2008 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.017/2010
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Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, a alienação de terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação de terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº, de de de 2010)

* - O anexo contendo a alienação de terras devolutas referidas acima foi publicado

no “Diário do Legislativo” de 20.11.2010.

Sala das Reuniões, 18 de novembro de 2010.

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.782/2010, do Deputado Agostinho Patrus Filho, em que solicita seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido para conceder o título de Cidadão

Honorário do Estado ao Sr. Raffaele Peano, pelos relevantes serviços prestados ao

Estado e ao País. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.783/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Alceu José Torres Marques por ter sido reconduzido ao

cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 6.784/2010, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com os Vereadores da Câmara Municipal de Diamantina pela

iniciativa da Representação nº 7/2010, que recebeu votação unânime. (- À Comissão

de Assuntos Municipais.)

Nº 6.785/2010, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a liberação de recursos com



____________________________________________________________________________
606

vistas à realização de reforma na Escola Estadual Romero Carvalho, no Distrito de

Fidalgo, Município de Pedro Leopoldo.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Cultura e do Deputado Elmiro Nascimento.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar a presença, nas galerias, de

alunos do 6º ano de Educação para a Cidadania do Colégio Neusa Rocha, da

Pampulha, que vieram nos visitar. Saudamos os professores e alunos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores. O motivo de nossa vinda é retomar o assunto referente a uma cobrança

que fizemos nestes quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa, relativa à BR-

381.

A condição de predominância do transporte rodoviário no País, que corresponde a

cerca de 96,2% da matriz de transporte de passageiros e a 61,8% do transporte de

cargas, faz com que a rede rodoviária seja elemento fundamental nas cadeias

produtivas, unindo mercados e promovendo a integração de regiões e pessoas.

É denominada Rodovia da Morte o trecho da Rodovia Federal Fernão Dias, a BR-

381, entre os Municípios de Belo Horizonte e João Monlevade, com extensão

aproximadamente de 105km, que vem registrando inúmeras tragédias nos últimos

anos. Conforme estatísticas da Polícia Rodoviária Federal, a cada quilômetro desse

trecho morrem três pessoas. Ressalto que vários Deputados desta Casa se

empenharam em ação permanente de cobranças por melhorias nessa rodovia.

Nos anos de 2006 a 2009 ocorreram 358 mortes, 81 destas ocorreram em 2009. As

estatísticas referentes a 2010 ainda não foram divulgadas. Entretanto, se as

ocorrências continuarem, conforme noticiado normalmente pelos jornais, pela

televisão e pela rádio, com certeza o número ultrapassará expressivamente o do ano

de 2009.

Em 2009, à altura do Km 435, na cidade de Sabará, um caminhão carregado com
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vigas metálicas não conseguiu fazer uma curva e tombou, atingindo uma “van” que

transportava 15 estudantes universitários, dos quais 5 morreram no local. Muitos se

lembram desse episódio, quando moças e meninos de Caeté vieram a falecer. Esse

fato mobilizou a Assembleia Legislativa junto à comunidade local, provocando várias

paralisações ao longo deste ano que ora se encerra. Segundo avaliação da Polícia

Rodoviária, o motorista do caminhão trafegava em alta velocidade.

No início deste ano, apenas em dois dias, 4 pessoas morreram e 51 ficaram feridas

em dois acidentes. O primeiro ocorreu na noite do dia 30 de janeiro, com uma batida

frontal de dois veículos, que resultou em 3 mortes e 5 feridos. No dia seguinte, um

ônibus tombou no canteiro central, causando a morte de 1 criança e ferimentos em 46

pessoas. No feriado da Semana Santa, ao fazer uma ultrapassagem, um caminhão

invadiu a contramão e colidiu de frente com uma carreta e dois veículos de passeio.

Com o impacto, o caminhão caiu em uma ribanceira e arrastou um dos veículos,

causando 1 morte e ferimentos em 8 pessoas.

Em junho, 9 pessoas morreram no Km 425, quando dois carros alugados para levar

10 pessoas a um casamento foram esmagados por uma carreta que transportava

bobinas de arames de aço. A carreta perdeu o controle, invadiu a contramão e

tombou. Com o impacto, a carga se soltou e foi arremessada sobre os automóveis.

Em setembro, 6 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O primeiro acidente ocorreu

no Km 415, em Nova União, onde um veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira,

matando 2 pessoas e ferindo outras tantas. No dia seguinte, no Km 421, em Caeté,

um motorista utilizou o acostamento para ultrapassar dois veículos e, ao retornar para

a pista principal, perdeu o controle, invadiu a faixa contínua e foi atingido de frente por

uma carreta que transportava cimento. Após a batida, a carreta foi lançada sobre

outro veículo e tombou, esmagando um terceiro automóvel. O acidente causou a

morte de 4 pessoas e ferimentos em outras 3 pessoas. No feriado da Proclamação da

República, a BR-381 confirmou a fama de ser a rodovia mais violenta do Estado de

Minas Gerais, uma vez que das 35 mortes contabilizadas nas estradas federais, 10

ocorreram na Rodovia da Morte.

A violência relatada aqui é atribuída a vários fatores, entre eles o excesso de

velocidade, as chuvas e a imprudência; todavia, Deputados João Leite e José
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Henrique, temos de fazer um paralelo, pois em um trecho da mesma rodovia - aquele

que nos leva de Belo Horizonte a São Paulo - não ocorre o mesmo número de

acidentes que acontecem no trecho de Belo Horizonte a Valadares. A sinalização

precária e o asfalto em más condições também são responsáveis por muitos

desastres no trecho, agravando a situação. Além disso, a falta de divisórias físicas

entre as pistas aumenta o risco de colisões frontais.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Wander Borges, cujo

pronunciamento acompanho atentamente. Sua voz é forte em defesa não apenas da

população de Minas Gerais e da região cortada pela BR-381 Norte, mas também de

todos os brasileiros que se utilizam dessa passagem, uma ligação do Mercosul com o

Nordeste e o Norte brasileiro.

O esquecimento e o abandono dessa rodovia pelo governo federal é inaceitável.

Temos de conviver, lamentavelmente com essas mortes diariamente. Os números

que V. Exa. apresenta dão a mostra do absurdo. Só uma medida de muita força,

Deputado Wander Borges, para que o governo federal seja incriminado pelos

acidentes que vêm acontecendo. O mais triste é que, acompanhando os números que

V. Exa. está expondo da BR-381, já estamos no final do ano, quando os mineiros irão

para a praia e utilizarão essa estrada e correrão esses riscos.

Concordo com o pronunciamento de V. Exa. Se é velocidade, ela deve ser coibida.

Se a causa é motorista malpreparado, deve-se capacitá-lo. Essa é uma estrada

construída em 1950, quando um caminhão carregava 7t. Hoje, os caminhões

carregam 50t e passam pela mesma estrada. Parabéns, Deputado Wander Borges!

Conte comigo nessa luta. Tivemos, ontem, mais um acidente na descida do Bairro

Betânia, no Anel Rodoviário. Infelizmente, o governo não faz nada. Parabéns,

Deputado Wander Borges, conte com o nosso apoio para qualquer medida contra o

governo federal, que deve ser responsabilizado pelas mortes que vêm acontecendo

na BR-381 e os acidentes do Anel Rodoviário.

O Deputado Wander Borges - Conforme o informado pelo Departamento Nacional

de Infraestrutura de Transportes - DNIT -, o edital da licitação para duplicação do

trecho entre a Capital e Governador Valadares, em um total de 310km, será publicado

no segundo semestre de 2011, e, considerando as mais promissoras perspectivas,
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apenas no ano de 2015, poderemos ter algum tipo de obra.

Uma coisa é importante relatar, Deputado José Henrique. A obra está orçada em

R$3.000.000.000,00 aproximadamente, o equivalente a menos de 0,5% do

Orçamento geral da União, que neste ano já chega ao Congresso Nacional com

valores da ordem de R$1.000.000.000.000,00. Por isso é importante protocolarmos

aqui nesta Casa, como fizemos hoje, a solicitação para que o Ministério Público

Federal proponha um termo de ajustamento de conduta ao DNIT. O jornal “Estado de

Minas” de hoje mostra que o Ministério Público Estadual está promovendo um termo

de ajustamento de conduta entre o Município de Congonhas e as mineradoras, para

que os caminhões sejam lavados e não deixem a poeira, que tanto faz mal à saúde,

acumular-se em Congonhas. O jornal “Hoje em Dia” diz que o Ministério Público quer

obrigar as empresas a colocar mais horários no percurso entre Belo Horizonte e

Governador Valadares no chamado trem de ferro, composição da Vale chamada

Vitória - Minas.

Então é mais do que justo requerermos ao Ministério Público Federal que proponha

um termo de ajustamento de conduta no qual o DNIT se comprometa a divulgar para

a sociedade o cronograma dessas obras, quais são os prazos, quando e como vai

ocorrer e qual o custo do projeto executivo. Que respostas daremos à sociedade?

Enfim, toda a semana estamos enterrando os nossos companheiros que transitam na

BR-381. Isso não pode continuar.

Teremos de voltar, Deputado José Henrique, a fazer aquelas nossas manifestações

e paralisarmos novamente a BR-381, para que, realmente, isso seja prioridade. Uma

coisa são os recursos, que já vimos que estão aqui. Outra coisa é vontade política de

resolver um problema que se arrasta há anos. As curvas, o traçado geométrico dessa

rodovia já não permitem que se utilizem automóveis e caminhões como os de hoje,

como o transporte de aço e seus derivados, que faz a economia pujante deste

Estado.

O Deputado José Henrique (em aparte) - Agradeço o aparte, Deputado Wander

Borges.

Na verdade, trata-se de uma luta de mais de uma década. Estou cumprindo o meu

quarto mandato. Lembro-me de que, ainda na década de 90, já fazíamos o
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movimento da “duplicação já” da BR-381. Nas reuniões da Cipe Rio Doce, na região

do Vale do Rio Doce, em Coronel Fabriciano, em Governador Valadares, houve

vários encontros. Lembro-me ainda de que, no final do governo Eduardo Azeredo, o

Secretário Israel Pinheiro foi apresentar em Valadares o projeto de privatização, que

daria à iniciativa privada a duplicação da BR-381. Naquela época, houve críticas às

privatizações. Nesta terça-feira, no Parque da Colina, houve o enterro de mais uma

pessoa de nossa região, morta nessa estrada. O acidente ocorreu na segunda-feira,

no trevo de Ravena: perdemos o nosso amigo e grande médico e professor da

universidade federal, José Teubner Ferreira (conhecido como “Zecão”), originário de

Aimorés. Era aposentado, vivia tranquilo na sua cidade. Ele não gostava de viajar

pela BR-381, por isso sempre usava a estrada de ferro; entretanto, naquele dia ele

aceitou o convite do irmão para viajar de carro pela BR-381 e acabou sendo vítima de

um acidente, vindo a falecer.

Não basta fazermos movimento por paralisação da rodovia. Participei de debate

público com o ex-Deputado Roberto Carvalho, Vice-Prefeito de Belo Horizonte, que

dizia que houve melhora de alguns trechos da BR-381. Recapearam algumas áreas

dessa rodovia. Entretanto, como eu disse, isso foi pior porque agora os acidentes irão

aumentar em virtude do aumento da velocidade dos carros. O que há muito já deveria

ter sido feito é a duplicação das pistas. O número de acidentes aumentou. Paralisar a

rodovia não é a melhor solução, porque as mortes não deixarão de ocorrer; contudo,

se essa paralisação afetar a economia, ou seja, se pararem os veículos que

transportam produtos da Usiminas, da Cenibra e das empresas que ali estão, aí, sim,

vamos ver a rodovia duplicada. Essa paralisação só será útil se causar prejuízos às

grandes empresas. Enquanto essas pobres famílias continuarem morrendo, vítimas

de acidentes, não haverá duplicação.

Na verdade, não se conhece nem mesmo o projeto de duplicação dessa rodovia.

Faz dois anos que aguardamos por esse projeto.

O Deputado Wander Borges - Há de se ressaltar, Deputado José Henrique, que,

das 78 balanças instaladas nas estradas do País, 15 encontram-se em Minas Gerais;

contudo, para a adequada fiscalização do excesso de peso de carga, a que V. Exa.

se referiu, seriam necessários mais 15 dispositivos dessa natureza. Os especialistas
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estão dizendo que a redução dos acidentes graves dependem da intensificação da

fiscalização do excesso de peso dos caminhões.

Por oportuno, é importante ressaltar que inexiste balança de passagem no trecho

compreendido entre a Capital e João Monlevade. Só há um único equipamento

instalado próximo a Jaguaraçu e Timóteo. Assim sendo, há uma premente

necessidade de se combater o que está acontecendo. Espero que o Ministério

Público Federal atue na defesa dos interesses coletivos e difusos das pessoas que

trafegam por essa rodovia.

Por fim, outra luta que precisamos empreender é não deixar que o governo federal

continue a centralizar recursos em suas mãos. Os Municípios brasileiros estão

morrendo. Há 20 anos, praticamente 12% a 13% do bolo tributário era destinado aos

Municípios, e hoje ficamos apenas com 6% a 7% desses tributos. Os Municípios

brasileiros estão em estado de calamidade pública, e isso precisa ser reorganizado. A

economia tem de ser reorganizada; aliás, isso é dito e reconhecido por cada Prefeito,

Vereador e liderança municipal que ouvem o clamor das pessoas. Precisamos tentar

destinar mais recursos aos Municípios, e não basta que sejam recursos de emenda

de Deputados Estaduais e Federais ou de Senadores. Os recursos deverão vir da

chamada receita corrente líquida. Muito obrigado, Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Exmo. Sr. Presidente que dirige a Casa, Doutor Viana;

Deputadas, Deputados, telespectadores da nossa imensa e querida Minas Gerais, o

nosso carinhoso boa-tarde. Sr. Presidente e demais pares, traz-nos a esta tribuna um

assunto que tem chamado a atenção da população - e, claro, de uma forma especial,

a mídia tem tomado conta do assunto nos últimos dias. Antes do pleito para

Presidente da República, estivemos nesta tribuna e dissemos, por diversas vezes,

àquela época, durante o pleito, que deveríamos estabelecer para aquela eleição

assuntos que fossem importantes para o País e diretamente para a nossa população.

Mas vimos até sobre a relação conjugal de homens e talvez de mulheres, que

pudessem ter isso reconhecido pela Justiça, e também sobre o aborto. Então, esses

foram os principais temas que nortearam os últimos dias da campanha, deixando de

lado a economia e a reforma tributária, assuntos que interessam diretamente e estão
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vinculados ao futuro da nossa nação.

Sr. Presidente, passadas as eleições, conhecemos os vitoriosos. E aqui eu quero,

mais uma vez, dizer que este Deputado, que teve a sua predileção não vitoriosa, está

hoje se congratulando com a Presidenta eleita, desejando que o Brasil siga em

passos largos rumo ao desenvolvimento. Porém não iremos aceitar ações como

aquela colocada na mídia, há uma semana, em que se fala em ressuscitar a CPMF,

agora com uma nova nomenclatura, a CSS, porque isso é de todo inaceitável.

Sr. Presidente, lembro que a CPMF, quando cobrada anteriormente, não financiou a

nossa saúde com a sua arrecadação. Pelo contrário, ela entrava no caixa, e no

máximo 42% da sua arrecadação financiava esse setor. A maior parte dos recursos -

quase 60% - era para o governo tocar a política da forma que achasse melhor. Mas,

quanto à arrecadação, com a lei que foi criada - e lá atrás, quando o Ministro Jatene

propôs a criação da CPMF, todos nós, brasileiros, aceitamos, e acho que eu também

fiz coro pela aprovação no Congresso Nacional -, esperávamos ter saúde, igualar os

brasileiros na questão da saúde, porque a Carta Magna diz que todos nós somos

iguais perante a lei. No entanto, quando a lei se refere à saúde pública, a classe

trabalhadora, os mais pobres não têm acesso a ela.

Quero aqui me reportar aos nobres pares, Deputada Maria Tereza, que tem

também a sua atuação destacada nesta Casa, e dizer que estamos assistindo ao

nosso Vice-Presidente lutar contra uma enfermidade bravamente. Agora, coloquemos

isso em uma balança. Se alguém da classe média, da classe trabalhadora precisasse

lutar com as mesmas forças e armas que o Vice-Presidente José Alencar, nos

melhores hospitais e com os melhores medicamentos, certamente aquele não teria

tido maior e melhor sorte.

Deputada Maria Tereza, tomo esse exemplo, mas não porque não torça pela vida

do nosso Vice-Presidente, e, sim, para tecer um parâmetro entre aqueles que têm

acesso à saúde e aqueles que não têm acesso ao SUS. Tomemos como exemplo

uma pessoa da classe trabalhadora, um pobre que precisa de uma tomografia. No

interior, ela fica em R$800,00 ou R$900,00, mas, se vier para a Capital, a Prefeitura

der o carro e conseguir aqui um desconto, poderá fazê-la por R$400,00, R$500,00 ou

R$600,00. Mas e o dinheiro para bancar a ressonância magnética?
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A lei federal aprovada por esse mesmo governo garante às mulheres o acesso à

mamografia como forma de impedir que o câncer de mama prolifere. No entanto,

essa é uma lei que não está sendo cumprida, porque os equipamentos necessários

não estão à disposição para que as mulheres façam exames precocemente e, assim,

evitem que o mal tome conta.

Volto a falar do Vice-Presidente José Alencar. Com toda a sua bravura, raça de

bom mineiro e lutador, ele foi para os Estados Unidos e lá tomou medicamentos

fabricados na América, além de ter tido acesso aos melhores hospitais. Agora, há

uma semana, foi vítima de um infarto e se recuperou. O Presidente Lula chegou de

viagem com a Presidenta eleita, e foram visitá-lo. Toda a imprensa mostrou isso. Ele

tem-se recuperado bravamente porque tem acesso à saúde. Isso está na cara, Sr.

Presidente. Se assim não fosse, talvez não tivéssemos mais a companhia do Vice-

Presidente. Não podemos deixar de lado essa questão e trazer agora a ressurreição

da CPMF, em torno da Contribuição Social para a Saúde - CSS -, para, da mesma

forma, não gastar com a saúde. Será um ato de covardia. O governo federal deveria

ser o primeiro a ajudar os Municípios e os Estados, mas não tem dado o exemplo.

Vamos falar da Emenda nº 29. Em setembro, fez 10 anos da votação dessa

emenda, que regulamenta as ações e as responsabilidades do governo federal, do

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. E o que tem acontecido,

principalmente, com os Municípios? Os Promotores de Justiça estão em seus

gabinetes no interior, como acontece na minha cidade, Campo Belo, e em várias

outras, e recebem pacientes que precisam imediatamente de uma cirurgia. O

interessado relata que foi à Secretaria de Saúde e que o Secretário disse que não há

condições de ele ser operado porque não há vaga. O Promotor, então, manda

sequestrar o recurso na conta da Prefeitura - seja de 15, seja de 18 ou 22 - e credita

em favor do paciente, que tem sua cirurgia, enfim, realizada com o dinheiro do

Município.

Qual a responsabilidade da União nesse caso? Vejam bem, senhoras e senhores:

quando a PEC nº 29 foi aprovada, foi criado um expediente para que os Estados

gastassem, em determinado período de tempo, 12% de suas receitas vindas de

transferências e arrecadações; os Municípios, por sua vez, até o final de 2004, 15%
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de tudo que arrecadassem. E o que a União fez com sua parte, Deputada Maria

Tereza Lara? A União determinou que seu gasto seria 5% acima do que gastou no

ano passado e vinculou o aumento do seu investimento na saúde ao PIB. O governo

federal disse que era sua parte tudo que aumentasse no PIB, enquanto que

Municípios e Estados viveriam de suas arrecadações. O governo disse: “No meu

dinheiro ninguém mexe”.

Vamos fazer um exame de consciência bem rápido: o Brasil tem batido recordes e

mais recordes de arrecadação. O volume arrecadado é cada vez maior, mas ele

coloca a saúde em uma situação difícil. O governo federal pode arrecadar mais e

gastar menos com a saúde do povo carente. O governo federal, com o Ministério na

mão, não determinou a porcentagem que ele deveria gastar, assim como fizeram com

os Estados e com os Municípios, que podem gastar baseados na receita de

arrecadação de seus impostos. O governo federal disse: “Aqui, não. Ninguém mexe

no meu dinheiro. Por exemplo, Deputado, não somos contra. Faremos o PAC,

realizaremos obras por todo o Brasil, transformaremos este país num canteiro de

obras, criaremos bases petrolíferas e novos portos para recebermos novas

embarcações e investiremos em todo segmento, mas na saúde, não. Poupem-nos de

gastar nessa área. Não temos, como tem o Estado e o Município, a obrigação de

gastar a minha arrecadação na saúde”.

Podemos dizer, com toda a sinceridade, que, a partir do governo federal, a saúde

no Brasil tem empobrecido, pois os investimentos têm sido cada vez menores.

Entendam o meu raciocínio. Se o governo não atrelou o seu gasto à quantidade

arrecadada, mas, sim, à evolução do PIB, vê-se que esta não atinge 50% da

evolução da receita. Se a União atrelasse o seu gasto não ao aumento do PIB, mas à

arrecadação da receita, como ocorre no Município e no Estado, esse dinheiro poderia

ser gasto nessa área e efetivamente poderia melhorar a saúde da população

brasileira.

Os investimentos na saúde têm sido cada vez menores no nosso país. Essa é uma

triste e real constatação. Há falta de uma fiscalização maior. Ela não interessa ao

governo, que vê o que está ocorrendo nos Estados e Municípios, mas fica meio de

lado, dizendo: “Também tenho rabo preso e não ficarei procurando o que não quero
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enxergar”. Aí ocorrem as famosas maquiagens nos gastos do setor público com a

saúde.

Como candidato à reeleição, percorri várias regiões. Realizo um trabalho de base

que é conversar diretamente com o eleitor. Isso talvez seja inerente à minha

formação política. Não tive nem tenho condições financeiras para pagar pessoas que

saiam percorrendo Minas Gerais, citando o meu nome, nem tampouco para contratar

cabos eleitorais. Nessa campanha, dormia às 2 ou 3 horas da madrugada e às 6, 7

horas já estava de pé e iniciava a próxima viagem. Percorri muitos lugares e ouvi o

sentimento do povo mineiro em relação à saúde, ou melhor, os reclames devido à

falta de uma saúde maior e de melhor qualidade.

Senhoras e senhores, nossa gente querida de Minas Gerais, Deputadas e

Deputados, estou tecendo esse comentário porque não queremos poupar os que

realmente têm essa responsabilidade. Pai e mãe são exemplos para os filhos. Em

tese, somos espelhos deles. Da mesma forma que a mãe, o pai quer que o filho seja

o que ele é. Na verdade, a União deveria dar o bom exemplo e gastar mais com o

povo brasileiro e menos com outras coisas. Como forma de engrandecer o nosso

debate, citarei um exemplo.

Foi dito que o trem-bala, que vai do Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas,

custará perto de R$18.500.000,00. Além disso, que o dinheiro a ser despendido não

seria público, mas sim da iniciativa privada. É claro que esse dinheiro é público. A

obra de construção do trem-bala já passou para mais de R$38.000.000,00 ou quase

R$40.000.000,00 e contará com o financiamento do BNDS. Isso acontece porque há

dinheiro para gastar. Faço uma indagação aos senhores. O que é mais importante

para o povo brasileiro: salvar vidas ou deixar de valorizá-las? Deixar o povo à

míngua? Criar impostos na surdina? Aliás, o nosso Vice-Presidente José Alencar tem

conseguido se manter de pé graças a sua condição financeira de buscar o recurso.

Para terminar meu pronunciamento, Sr. Presidente, peço a V. Exa. 30 segundos

para trazer um assunto de que muitos talvez não se lembrem. A Agência Estado

publicou, no dia 28 de maio, a visita da pré-canditata Marina Silva ao encontro de

Secretários Estaduais de Saúde, que aconteceu em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Na oportunidade, Marina declarou ser favorável à regulamentação da Emenda nº 29,
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prometendo que, se ganhasse a eleição, iria regulamentá-la. Foi publicada também

uma nota sobre a candidata eleita: “Quando passou pelo congresso de Secretários de

Saúde, na manhã de ontem,” - como essa publicação é do dia 28 de maio, a

referência é feita ao dia 27 de maio - “Dilma considerou imprescindível regulamentar

a emenda e previu que a União suportará os novos custos com aumento de

arrecadação decorrente do crescimento econômico do País”. Quer dizer, não haveria

novo imposto. Está aqui o documento da Agência Estado, o qual trago hoje a esta

Casa para conhecimento dos nobres pares.

Este Deputado é contrário ao ressurgimento, conforme querem, da CSS, da CPMF,

por violar o que a pré-candidata declarou e por não trazer benefícios ao povo, mas,

sim, mais uma vez, retirar a competitividade das indústrias e do comércio do Brasil,

que hoje lutam diante da queda do dólar. Estamos em desvantagem em relação ao

resto do mundo. Somos a favor de uma saúde de mais qualidade, mas contrários à

CSS. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Cumprimento os Deputados Doutor Viana,

Presidente em exercício; Carlin Moura; Duarte Bechir, a quem agradeço as palavras

fraternas dirigidas a mim durante o pronunciamento que acaba de fazer; todos que se

encontram agora nesta Casa; todos que nos acompanham pela TV Assembleia; e os

profissionais e assessores da TV Assembleia e desta Casa.

Deputado Duarte Bechir, ao ouvir seu pronunciamento, pensei: defendo a

regulamentação da Emenda nº 29. Acredito na palavra da nossa Presidente, porque

ela afirmou que a emenda será regulamentada - lógico, dependendo também da

Câmara dos Deputados. Precisamos fazer uma interlocução com nossos colegas

Deputados Federais para que agilizem e apressem essa regulamentação, que é

fundamental. A saúde é uma política pública essencial para garantir vidas. O SUS é

considerado um dos projetos mais avançados mundialmente, na teoria, nos seus

objetivos. É lógico que, na prática, ainda não conseguimos efetivamente o

desenvolvimento e a universalização do atendimento, como prevê o projeto que

defendemos. Por não haver essa regulamentação, muitas vezes os Estados também
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não cumprem o que deveriam cumprir. Por exemplo, Minas Gerais, que deveria

investir 12%, chega a investir cerca de 6%. O Estado chega a investir 12%,

considerando-se que há despesas que - acreditamos - na regulamentação não

poderão ser incluídas na saúde. É o caso, por exemplo, do Hospital Militar, onde é

justo que se invista, mas sabemos que ele não é de todos. Essa regulamentação é

importante para o governo federal e para os Estados e garantirá que a União, os

Estados e os Municípios tenham parâmetro. Na educação, por exemplo, são

obrigatórios 25% para o Município. A educação hoje universalizou o atendimento,

embora a qualidade esteja muito aquém do necessário; temos a garantia, pelo

menos, da 1ª à 8ª série - se não for, está contra a lei. Ainda precisamos avançar;

concordo com isso, mas precisamos fazer com que todas as esferas de poder façam

investimentos.

Há também necessidade da reforma tributária. Essa questão do imposto, da CPMF

com outro nome, deverá ser discutida no bojo de uma reforma tributária.

Pode haver necessidade de um imposto, não para aumentar a carga tributária. A

CPMF garantia uma transparência e um controle dos recursos, principalmente dos

mais ricos, pois os pobres não pagavam tanta CPMF. Esse controle das grandes

riquezas é muito importante para que haja uma sociedade mais justa. Não que eu

seja contra os ricos, mas quem tem mais possibilidade deve contribuir mais. Essa é a

lógica do que defendemos, daí a importância desse imposto, que possibilitava um

certo equilíbrio. Não defendo o aumento da carga tributária, mas que nessa reforma

haja alguns impostos, principalmente para o controle dos depósitos das grandes

fortunas nos bancos, impedindo a proliferação dos paraísos fiscais. Por isso concordo

com V. Exa., mas fazendo essas considerações.

Gostaria de lembrar o pronunciamento do Deputado Wander Borges a respeito da

duplicação da BR-381. Estamos vivendo um momento ímpar para unir forças

suprapartidárias nesta Casa e com a bancada federal, composta por 53 Deputados, e

reivindicar a prioridade para a duplicação da BR-381. Como o Deputado Luiz

Humberto Carneiro disse, há mais de 10 anos essa reivindicação é feita. Nesse final

de semana, gastei três horas para ir a Barão de Cocais, pois há muitos acidentes

violentos, e o feriado prolongado aumenta o número de veículos.
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Tendo por base a Comissão de Transporte, poderíamos fazer um grande

movimento a fim de fazer essa reivindicação à Presidente, que é mineira. Temos a

felicidade de haver eleito uma mulher mineira para Presidente, a quem podemos levar

nossas reivindicações justas e legítimas de forma a garantir qualidade de vida para

nossos cidadãos.

Por falar na mulher mineira, visitei o Bairro Marimbá, em Betim, onde uma líder

comunitária e religiosa, que não é filiada ao partido, tinha os olhos brilhando ao falar

da primeira mulher Presidente da República. Ela discorria a respeito da história da

Bíblia, passando pelo Gênesis, pela criação do homem e da mulher e pelas

lideranças femininas, como Rute, Noemi, Judite e Maria. Ela dizia que Dilma, mineira

para nosso orgulho, foi escolhida para representar a mulher brasileira na Presidência

pela primeira vez. Isso não é qualquer coisa. Nós, mulheres, já somos 52% da

população. Historicamente, sempre fomos excluídas, só pudemos votar em 1932.

Sabemos o que já passamos por ser mulher, mesmo tendo respeito por muitos e

nobres companheiros. O Brasil avançou na questão do respeito às mulheres, mas, no

espaço político partidário, estamos muito aquém da nossa capacidade e do nosso

direito. Nesta Casa, com 77 Deputados, da nossa bancada feminina composta de 5

Deputadas, só elegemos 4. Isso não nos desanima, pelo contrário, desafia-nos cada

vez mais. O fato de termos eleito a primeira mulher Presidente nos torna, a homens e

mulheres, responsáveis por participar desse governo, cuja oportunidade ocorrerá

pelas conferências.

Já houve mais de 50 conferências e certamente o projeto é o mesmo: por meio das

conferências temáticas, poderemos participar e dar as nossas sugestões em cada

setor - saúde, políticas públicas, transporte, rodovias, etc. A ideia é que os próprios

munícipes possam dizer quais são as reivindicações prioritárias de sua cidade.

Nenhum outro governo teve uma interlocução tão grande com os Municípios como o

governo Lula, mas realmente ainda é preciso avançar. Esse processo é bem amplo,

mas é preciso, por exemplo, aumentar a arrecadação dos impostos para os

Municípios.

Ainda comentando a eleição da primeira mulher Presidente, certamente estamos

rompendo barreiras e preconceitos e construindo uma sociedade mais justa e
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fraterna. Creio que de quatro a dez anos, quando voltarmos o olhar a história,

poderemos dizer que a mulher é tão capaz quanto o homem de administrar o País e

trazer avanços para o seu desenvolvimentos sustentável. Essa é nossa esperança e

queremos contribuir para isso. Assim, conclamamos todos e todas desta Casa, mas

sobretudo a bancada feminina, para dar a sua contribuição.

Referindo-me a dois eventos realizados nesta semana na cidade em que resido,

Betim, quero parabenizar, por sua realização, o governo municipal da Prefeita Maria

do Carmo, do Vice-Prefeito Alex Amaral e de toda a sua equipe. O primeiro foi o 10o

Seminário de Políticas Públicas sobre Drogas, realizado nos dias 16 e 17 de

novembro, com a presença de ilustres autoridades, entre elas o Aloísio Andrade,

Presidente do Conselho Estadual sobre Drogas, que participou da palestra de

abertura, falando, para um auditório com mais de 500 participantes, sobre a

responsabilidade de todos sobre a dependência química. Aproveito para

cumprimentá-lo publicamente pelo brilhante trabalho. Quero cumprimentar também à

Sra. Maria do Carmo Diniz Ferreira, chamada Carminha, Superintendente Municipal

de Políticas sobre Drogas, que faz um trabalho de combate à droga e de recuperação

dos jovens e de todos os que sofrem de dependência química. Contamos ainda com

a presença do Sr. Maurício Alves, da Pastoral de Rua de Belo Horizonte, falando

sobre espiritualidade. Se precisamos da ciência e dos conceitos médicos para essa

recuperação, precisamos também, não de uma religião, mas de uma espiritualidade

que possibilite às pessoas achar um sentido para a sua vida, pois assim elas

certamente poderão superar os problemas e se libertar da sua dependência química.

Da mesma forma, pela espiritualidade ainda combateremos o tráfico com mais

veemência, pois, tendo um sentido de vida, as pessoas estarão lutando por ela ao

invés de aceitar a morte fácil.

Outro painel desse seminário tratou da prevenção na escola e na sociedade. Não

basta informar; temos de trabalhar para que nas escolas seja oferecida uma

formação, para que os jovens não sejam atraídos por esse dinheiro fácil do tráfico e

achem um sentido para sua vida. O tema do outro painel foi “Segurança pública com

cidadania: usuário, abusador e tráfico”. A nossa Comissão, após ter percorrido todo o

Estado, está apontando como uma das causas principais dos crimes o tráfico e a
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droga, que temos de combater de forma veemente. Por último, tivemos um painel

sobre estratégias inovadoras no fortalecimento de vínculos comunitários e valores

sociais, que tratou de ações efetivas de combate a essa situação.

Além disso, quero mencionar outro evento importantíssimo que ocorreu ontem em

Betim: o lançamento do “shopping” regional Metropolitan Garden Shopping, que será

construído numa PPP. O governo municipal tomou todas as iniciativas jurídicas para

que empresas e empresários invistam em Betim. Ao lado do “shopping” será

construída uma rodoviária, pois a cidade tem 400 mil habitantes e até o momento não

possui terminal rodoviário, ao contrário de pequenas cidades com menos de 10 mil

habitantes. A sociedade betinense, por meio do Orçamento Participativo de 2010, e

de maneira interessante, pediu a construção da obra nº 1, a rodoviária, que será,

portanto, construída ao lado do “shopping”. Ela fará a ponte entre Betim e outros

Municípios, será o portal de entrada da região metropolitana para os que vierem do

Sul ou do Centro-Oeste do País, por meio da BR-262, BR-381 ou da MG-050.

Gostaria de cumprimentar Lessandro Lessa, atual Secretário de Finanças,

Planejamento e Gestão, o governo Municipal, seu secretariado e a população de

Betim por essas conquistas importantes, como o Seminário de Combate às Drogas, e

agora pela construção do “shopping” regional e da rodoviária. A referida obra foi

lançada ontem em grande evento onde estive presente, além de toda a sociedade

betinense, autoridades políticas, como o Deputado Ivair Nogueira, Vereadores,

Prefeitos e toda equipe de governo. Mais uma vez cumprimento a cidade de Betim

por esse avanço. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana, Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, antes de tratar de um assunto legislativo importante

neste momento, a revisão do PPAG, gostaria de fazer duas menções fundamentais. A

primeira é que hoje, 18 de novembro, é Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Esse

cargo resultou de uma conquista da nossa Constituição e do Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA. O Conselheiro Tutelar é um representante eleito pela

comunidade. O grupo de cinco Conselheiros tem por missão zelar pelos efetivos
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direitos e pela proteção integral da criança e do adolescente. É peça fundamental na

garantia desses direitos, uma representação da própria sociedade, pois faz a

interação da sociedade com os governos e faz valer o sagrado direito de crianças e

de adolescentes.

Como Secretário de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, na gestão do ex-

Prefeito e ex-Ministro Patrus Ananias, tive a honra de implantar os nove Conselhos

Tutelares da Capital. Eu, os Deputados Carlin Moura e Eros Biondini, como membros

da Comissão de Participação Popular, aprovamos moção de aplauso e congratulação

aos Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. Cumprimento também o Deivison, da

Contemg, nosso companheiro e Conselheiro Tutelar de Belo Horizonte, aqui

presente. A associação dos Conselheiros Tutelares congrega essa organização.

Sabemos que o Conselho Tutelar e o Conselheiro Tutelar estão presentes em todos

os Municípios de Minas Gerais e que precisam de muito apoio e de melhores

condições de trabalho, pois muitas vezes a relação das Prefeituras com os

Conselheiros Tutelares não é juridicamente formalizada.

Há uma dispersão grande nesse sentido. Muitas vezes o Conselheiro Tutelar não

tem condição de trabalho. Um veículo é muito importante, principalmente em

Municípios com zona rural mais extensa, mas também é necessário nas cidades

grandes e médias. Há também a informatização. Ano a ano, através da Comissão de

Participação Popular, temos destinado recursos para garantir principalmente a

informatização adequada e os veículos para os Conselhos Tutelares em Minas

Gerais. Considero que a melhor forma de prestigiar e reconhecer o trabalho dos

Conselheiros Tutelares é exatamente criando melhores condições de trabalho e,

obviamente e ainda mais importante, constituindo uma verdadeira rede de proteção

social em cada Município, para que as crianças tenham atendimento adequado, seja

na educação, seja na saúde, seja no apoio sociofamiliar.

Sr. Presidente, outra menção que faço diz respeito à recondução do Dr. Alceu

Torres Marques, com quem me congratulo, como Procurador-Geral do Ministério

Público em Minas Gerais. No último biênio, o Dr. Alceu fez um belíssimo trabalho à

frente dessa importante instituição. Houve uma eleição interna no Ministério Público,

com três concorrentes respeitabilíssimos, de notável reconhecimento público. Depois
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dessa disputa interna respeitosa, com excelentes candidatos, o Dr. Alceu foi o mais

votado e teve sua escolha definida pelo Governador Anastasia. O Dr. Alceu é uma

pessoa muito digna, séria, correta. Tenho certeza de que ele continuará a

desenvolver um trabalho à altura dos desafios e da importância que o Ministério

Público, com a conquista da Constituição de 1988, realiza em nosso país, no objetivo

também de promover os efetivos e sagrados direitos de cidadania. Um grande abraço

ao Dr. Alceu Torres Marques, e que Deus o ilumine nessa nova etapa e caminhada.

Sr. Presidente, gostaria de continuar um debate que mantive durante esta semana

na Assembleia, que diz respeito às principais propostas apresentadas nas

discussões, em audiências públicas, do PPAG 2008-2011, particularmente quanto à

sua revisão para o ano que vem. Realizamos audiências no Triângulo, no

Jequitinhonha, na Zona da Mata, na região central. Foram apresentadas 362

propostas, com a participação de mais de 700 pessoas. Nesta semana, já abordei

propostas muito importantes relativas ao abastecimento humano de água e à

construção de barragens e módulos sanitários no semiárido mineiro. Foi o primeiro

bloco de propostas defendidas por este Deputado nesta tribuna, resultado

principalmente da audiência pública que ocorreu em 12 de novembro em Itaobim.

Outras propostas importantes foram apresentadas, e gostaria de tratar de duas. A

primeira é a de se criar um projeto estruturador de combate às drogas. Hoje, uma

preocupação que percorre todas as regiões do Estado, todos os Municípios, cidades

de pequeno, médio ou grande porte, perpassando todas as classes sociais, diz

respeito exatamente ao desafio de combater o uso de drogas. Mas é uma tarefa

difícil, não é fácil. O enfrentamento desse desafio exige interação de um conjunto de

políticas públicas - segurança pública, envolvendo o âmbito federal, combate ao

tráfico de armas e de drogas, a questão das nossas fronteiras. Diz respeito ao nosso

sistema de segurança pública, o sistema penitenciário; a uma defesa social mais

competente e atuante; à mobilização da sociedade.

A sociedade que consome a droga estimula o seu tráfico. Até a própria classe

média, que cobra tanto a ação da segurança pública, tem no seu meio os maiores

consumidores de drogas. Essa questão diz respeito a uma rede de proteção social

efetiva. Sabemos que, muitas vezes, a fuga para as drogas significa o impedimento
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de um projeto existencial, que resgata a autoestima das pessoas. Normalmente o

jovem que vai para o mundo das drogas é um infelicitado pelos destinos de sua vida,

que não concluiu o ensino médio; é a jovem ou o jovem que foram abusados

sexualmente, que passaram fome, que não têm perspectiva de vida a médio prazo,

como uma universidade, o primeiro emprego ou a profissionalização. Muitas vezes,

por questões sociais.

Sabemos que o uso de drogas não é associado simplesmente à pobreza. Muitos

usuários e traficantes estão nos extratos mais altos da pirâmide social. Sabemos que

o usuário de drogas, principalmente o pobre, está quase no estágio que antecede o

tráfico. Então, se ele não for tratado adequadamente, a droga o consumirá e ele terá

de conseguir dinheiro para adquirir a droga. No caso do jovem pobre que faz uso de

drogas, o caminho do consumo para a marginalidade é muito próximo. De usuário ele

passa pelas várias etapas que a organização do tráfico tem e se torna traficante.

Então, o foco no tratamento do usuário é fundamental. Precisamos de um conjunto de

ações.

Quando falamos sobre tratamento de usuário, pensamos e devemos defender a

expansão dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps-AD -, a

ampliação das redes de proteção social como os Centros de Referência de

Assistência Social - Cras - e os Centros de Referência Especializada de Assistência

Social - Creas. Existem programas de envolvimento de comunidades em atividades

culturais e esportivas. Uma das formas mais eficazes de enfrentar o problema e

proporcionar melhor autoestima aos jovens são as atividades da cultura, esporte e

lazer. Além disso, há medidas próprias da segurança pública no combate ao tráfico,

como maior agilidade no processo judiciário e condições adequadas para os que são

retirados temporariamente do convívio da sociedade, mas que podem e devem ter

uma chance de reintegração social. Enfim, são inúmeras as frentes de luta para

combatermos essa situação.

O governo enviou um programa associado. Para o telespectador que não tem

familiaridade com os termos técnicos orçamentários, o programa associado é como

se fosse um programa secundário, não prioritário. Prioritário, no desenho do

planejamento do Estado, é o projeto estruturador. São 57 projetos estruturadores
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aprovados pela Assembleia Legislativa. Então, a nossa proposta é que seja dado

conteúdo maior e melhor a esse programa associado de enfrentamento às drogas,

transformando-o em programa estruturador. O programa de enfrentamento às drogas

têm ênfase muito grande nas comunidades terapêuticas - isso é uma outra questão

importante -, que realizam um trabalho muito bonito de atendimento e acolhimento de

jovens, adultos e, infelizmente, até crianças. Então, essa é a primeira proposta, e

considero de grande relevância e que mereceria, por parte do governo do Estado, um

estudo especial.

Esta Casa possui uma frente parlamentar de enfrentamento às drogas, já realizou

um seminário específico sobre o tema e produziu vários documentos acerca dessa

temática, mas precisamos de uma política pública integrada.

Então, deixo aqui a minha preocupação: devemos abraçar essa prioridade neste

momento. Trata-se de uma questão de saúde pública, de uma questão social e de

segurança. O problema não é simples. Precisamos de recursos, da integração entre

as esferas de poder, que muitas vezes não se comunicam, e do envolvimento da

sociedade e das famílias. Não podemos eximir a família de sua responsabilidade. É

importante a conversa em casa, o diálogo com os filhos, o acompanhamento durante

as várias fases da vida, as várias etapas de amadurecimento do ser humano - pré-

adolescência, adolescência, juventude. É importante também o trabalho da nossa

rede de educação pública. Diante das drogas, a escola pode e deve ter um

importante papel preventivo, principalmente nesse conjunto articulado de políticas

públicas - incluindo políticas para a juventude -, para resgatar as possibilidades de

desenvolvimento em plenitude dos dons e das vocações do ser humano em cada

etapa.

Sr. Presidente, até pela importância do tema, a segunda proposta diz respeito a

uma ação específica voltada à agricultura familiar. Trata-se do cumprimento da Lei

Federal nº 11.947, de 2009, que obriga a aquisição de pelo menos 30% da

alimentação escolar da agricultura familiar. Deixarei a defesa dessa proposta para a

próxima vez que eu ocupar a tribuna. Essa proposta foi apresentada como sugestão

de um novo projeto estruturador. Como disse, foram 362 propostas. Talvez eu

precisasse vir à tribuna, no mínimo, 362 vezes, dada a importância das propostas



____________________________________________________________________________
625

apresentadas. Como isso é impossível, considerando-se o que prevê o Regimento da

Casa, bem como em função do pouco tempo de que dispomos para defender cada

proposta, estou tratando das que considero prioritárias, obviamente que sem nenhum

demérito em relação às demais apresentadas.

Sr. Presidente, agradeço a atenção. Espero o apoio dos Deputados e das

Deputadas para termos um projeto estruturador prioritário de combate às drogas em

Minas Gerais. Drogas essas que têm trazido muita infelicidade para tantos seres

humanos e para tantas famílias em Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Arantes) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 6.785/2010, da Comissão

de Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública - aprovação, na 14ª

Reunião Extraordinária, em 17/11/2010, do Requerimento nº 6.745/2010, do

Deputado Almir Paraca; e de Cultura - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em

17/11/2010, dos Projetos de Lei nºs 3.555/2009, do Deputado Antônio Carlos Arantes,

4.708/2010, do Deputado Dinis Pinheiro, 4.779/2010, do Deputado Inácio Franco, e

4.785/2010, do Deputado Mauri Torres, e dos Requerimentos nºs 6.729/2010, do

Deputado Wander Borges, e 6.748/2010, do Deputado Duarte Bechir (Ciente.

Publique-se.).
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz em

que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes,

meus cumprimentos pela belíssima eleição e pela Presidência desta sessão.

Ressaltarei o levantamento feito pelo IBGE, publicado nos jornais de hoje, em que

Minas Gerais aparece como o Estado que mais cresceu nos últimos seis anos.

Tivemos uma taxa de crescimento superior à taxa média do crescimento brasileiro.

Nos últimos seis anos, Minas aumentou sua participação no PIB. É o terceiro Estado

da Federação na participação do PIB brasileiro. Ressaltamos nosso apoio a esse

aspecto durante os quatro anos, em defesa do governo.

Historicamente, não tenho razões para ter apoiado o governo Aécio Neves. Eu e

meu pai fomos adversários da família Cunha e da família Neves em nossa região. A

partir do momento em que se deflagrou o processo da candidatura de Aécio Neves,

estávamos presentes para hipotecar solidariedade, sobretudo por ser a primeira vez

que teríamos um Governador originário do Nordeste mineiro. A gestão deu certo e

funcionou. O Estado deu um salto, cresceu mais do que o Brasil, desenvolveu-se e

reestruturou-se. Posteriormente, teremos continuidade administrativa com o

Governador Anastasia, que apresentará a esta Casa, como Aécio apresentou e fez, o

Choque de Gestão - Estado para Resultados, que provavelmente sofrerá uma

reformulação. Quem não acompanha as mudanças do tempo e não se adapta a elas

corre o risco de cair na mesmice, por isso é necessária a reciclagem do governo.

A Lei nº 4.999, em tramitação nesta Casa e a qual defendemos, outorga ao

Governador autonomia para uma reforma administrativa moldando o governo a seu

estilo, para dar continuação aos bons resultados. Temos, sobretudo, sugerido à

Bancada do PMDB que nos primeiros momentos do próximo governo estejamos

juntos ao Governador. Não apenas por ter sido uma vitória muito importante nas

eleições, mas sobretudo por se tratar de princípio democrático. A eleição acabou,

portanto é preciso apoiar, estimular, e muitas vezes criticar para buscar os acertos

com o governo federal. Precisamos ter seriedade para cumprir o desiderato
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democrático. A eleição terminou, o governo deverá ser para todos, e os partidos

políticos deverão dar suporte aos governos instalados para que haja melhoras na vida

do povo brasileiro.

Ocupo a tribuna para defender as propostas do Governador Anastasia, para que ele

possa melhorar, enxugar e adaptar a vida do povo mineiro. Defendo as alterações

propostas pelo Governador Anastasia, sobretudo para que ele possa adequar a

máquina administrativa a seu estilo pessoal. Da mesma forma, torço para que Dilma

possa adptar-se à máquina federal.

O Governador Anastasia não poderia solicitar a perpetuidade do nosso Governador

Aécio Neves, portanto houve a transição, e suas adaptações deverão ser corretas e

necessárias.

Disseram que menosprezamos o Poder Legislativo. Pelo contrário, quem me

acompanhou pela TV Assembleia sabe muito bem como defendo o Legislativo e

ressalto a sua importância para a democracia.

À eventualidade de um momento de transição democrática, em que alguém ganhou

as eleições - o Anastasia ganhou a eleição de forma brilhante, assim como a Dilma -,

há necessidade de outorgar ao Chefe do Executivo a possibilidade de colocar o seu

estilo, de adaptar a máquina, a estrutura aos seus desideratos, aos seus desejos,

conforme aquilo que pretende fazer em benefício do Brasil.

Fazendo uma digressão, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar o instante para

alertar os Prefeitos da minha região, como naturalmente os Deputados de outras

regiões deveriam fazê-lo, relativamente àquilo que anunciamos aqui. Num esforço

gigantesco desta Assembleia, depois de sete anos de tramitação, conseguimos

aprovar a lei do ICMS Solidário. Conforme relatório que tenho em mão e que

encaminhei a todos os Prefeitos de Minas Gerais, haverá um resultado médio de

crescimento da receita dos Municípios no repasse do ICMS da ordem de 10,28%.

Essa é a média, algumas regiões ganharam mais. Houve cidades que ganharam

mais, e outras, menos. Podemos citar, como exemplo, a cidade de Araçuaí, que teve

crescimento de 35,82% por meio do ICMS Solidário, razão pela qual receberá um

volume de recursos muito grande a partir de janeiro de 2011.

Sr. Presidente, alertei os Prefeitos, o que procuro fazer, mais uma vez, porque, em
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meu último pronunciamento, não consegui fornecer-lhes os dados, que só agora

consegui obter. Conforme a variação do VAF para 2011, em nossa região do

Jequitinhonha e do Mucuri, estão perdendo recursos os Municípios de Angelândia,

Berilo, Capelinha, Francisco Badaró, Itamarandiba, José Gonçalves de Minas, Leme

do Prado, Minas Novas, Caraí, Ponto dos Volantes, Cachoeira do Pajeú, Comercinho,

Pedra Azul, Almenara, Bandeira, Felisburgo, Salto da Divisa, Catuji, Frei Gaspar,

Itaipé e Fronteira dos Vales. Temos relacionamento mais direto com esses

Municípios. Agora mesmo estava conversando, em meu gabinete, com o Prefeito de

Poté, que foi muito competente na apuração do VAF. Ele conseguiu fazer com que a

arrecadação desse Município crescesse não apenas por meio do ICMS Solidário, que

votamos nesta Casa, mas também por intermédio da apuração do VAF.

Alerto os Prefeitos para que busquem, dentro do prazo que a lei permite, e que

ainda vigora, verificar o que ocorreu. É preciso saber se não foram apuradas

efetivamente todas as vendas de mercadorias, como leite, gado, feijão, para algumas

entidades fora do Município, onde o tributo foi realizado, beneficiando outro Município.

Devem-se verificar essas informações e a possibilidade de recursos para que nosso

VAF não caia. Vários Municípios de nossa região, embora tenham sido beneficiados

com um aumento real de arrecadação do ICMS, relativamente à lei do ICMS

Solidário, podem perder recursos ou anular esse ganho em vista da queda do VAF,

que é apurado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Fazenda.

Esse alerta, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é para que os Prefeitos, por meio de

seus Secretários de Fazenda ou seus contadores, procurem imediatamente a

Secretaria de Fazenda para verificar essa queda, que pode tirar do Município um

benefício que esta Assembleia lutou tanto para conceder aos Prefeitos das cidades

mais pobres e deprimidas de Minas Gerais.

Outra comunicação que quero fazer, Sr. Presidente, diz respeito à tramitação, nesta

Casa, do projeto de lei, que está sendo apreciado pelas comissões, o qual melhora as

condições de pagamento dos precatórios, sobretudo de nossos velhinhos.

Procuramos o Deputado Antônio Júlio, que fez anteontem pedido de vista do projeto

de lei, por meio do qual tentamos fazer uma nova redação acerca de três itens

importantes, com o objetivo de não se perder de vista o horizonte defendido por esta
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Casa. Iniciamos a discussão em 2007. Em 2008 aprovamos a lei que determina que

as pessoas com mais de 60 anos tenham prioridade absoluta no recebimento dos

precatórios, especialmente dos alimentícios.

Temos de esclarecer que nossa intervenção pela mudança do texto desse projeto

de lei que está nas comissões visa a garantir a lei que votamos nesta Casa,

sobretudo garantindo certa justiça em relação à distribuição dos recursos que

obrigatoriamente o Estado tem de pagar. Refiro-me aos precatórios.

É preciso ficar claro que os Estados ganharam o prazo de 15 anos para pagar os

precatórios. Se não lutarmos agora para privilegiar aqueles que a própria lei

determinou privilegiar, os mais velhos, pessoas com mais de 60 anos -, os credores

originários de precatórios com mais de 60 anos -, se não nos cuidarmos aqui,

poderemos perder todo o efeito da lei que aprovamos no ano passado.

Então, fizemos sugestões, as quais o Deputado Antônio Júlio está levando para as

três comissões avaliadoras do projeto. Gostaríamos de destacar o porquê dessa

nossa intervenção. De 2002 a 2007, as pessoas possuidoras de precatórios da

administração direta do Estado - Ipsemg, Ipemg e vários outros órgãos diretos -

ficaram sem receber um tostão, mas foram pagos, religiosamente, neste período,

todos os precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - TRT - e do Tribunal Regional

Federal - TRF. Então, estamos sugerindo, por meio de uma emenda que determina

que, ao pagar os precatórios, seja feita uma equiparação, em anos de pagamento, às

pessoas que são credores dos órgãos da administração pública - paramos de efetuar

esses pagamentos em 2002 -, em vez de pagarmos prioritariamente ao TRT e ao

TRF. Essa é, a proposta singela para se fazer justiça às pessoas que aguardam o

pagamento desses precatórios há tantos anos.

Já fiz aqui vários pronunciamentos, Sr. Presidente, mostrando a dificuldade desse

recebimento. Há pessoas que já morreram, cujos filhos já estão morrendo, e não

conseguiram receber esses créditos, que são alimentares. O que significa crédito

alimentar? Diferença de pagamento de quinquênios, biênios, direitos que o Estado

não pagou ou mesmo desapropriações feitas pelo Estado e que não foram pagas aos

titulares do imóvel. Lamentavelmente, o critério de distribuição não está sendo

igualitário, embora o Estado esteja cumprindo sua meta - até o final do ano deverá
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completar uma cota de R$200.000.000,00 pagos. Isso é muito pouco. Em virtude de

ser pouco e de sabermos que o Estado tem 15 anos de prazo para pagar, estamos

aqui insistindo, com o objetivo de sensibilizar os companheiros e colegas das várias

comissões por onde o projeto está tramitando, a fim de que a lei aprovada nesta

Assembleia que prioriza o pagamento aos mais velhos, realmente não seja

transmudada, transfigurada por essa nova lei que autorizou que o Estado comprasse

os precatórios do Ipsemg.

É preciso colocar uma certa equiparação. Se os precatórios do TRT e do TRF foram

pagos normalmente entre 2002 e 2007, é preciso que sejam pagos os precatórios do

Tribunal de Justiça, aqueles que passaram pelo TJMG, equiparando ano a ano. Que

se dê uma paradinha no pagamento do TRT e do TRF, para que possamos equiparar

os direitos. É um injustiça muito grande que sejam pagas as condenações de dois

tribunais e se deixe de pagar as condenações do Tribunal de Justiça. É um absurdo.

É uma diferença de tratamento ignóbil, porque, na verdade, a maioria dos precatórios,

desses direitos existentes junto à administração direta do Estado, são de pessoas

que tinham os seus direitos e perderam o direito de receber.

Ainda ontem me ligou um cidadão desanimado com essa questão, porque sabe da

minha luta em defesa do pagamento dos precatórios aos mais velhos. Disse-me que

estava recebendo uma proposta de uma empresa para vender os precatórios dele por

30%. Quer dizer, perderia 70% dos seus direitos. Pedi-lhe que aguardasse um

pouquinho, pois a Assembleia está aprovando um projeto. Os créditos foram

comprados do Ipsemg, e os precatórios serão pagos pelo governo do Estado. Há uma

tentativa de uma nova escala de pagamento, de uma nova prioridade de pagamento.

Pedi-lhe que esperasse um pouquinho e deixasse a Assembleia resolver esse

assunto. Nesta semana, estamos resolvendo esse problema nas Comissões e, na

próxima semana, devemos já colocá-lo em votação no Plenário. Pedi-lhe que

aguardasse um pouquinho, pois, na verdade, poderá perder 70% daquilo que é direito

dele. Isso não é justo, pois o cidadão trabalhou a vida inteira, aposentou-se e, por

essa razão, tem direitos a receber, direitos que vêm desde 1971, 1972, 1974 e 1975.

Os precatórios foram fechados em 2002, mas, desde essa época até 2007, não se

pagou nada.
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Portanto, o meu apelo a todos os possuidores de precatórios no Estado é para que

esperem um pouquinho. A Assembleia está definindo um novo comportamento junto

ao governo do Estado em relação à compra dos precatórios do Ipsemg. Sendo assim,

na próxima semana, certamente poderemos votar esse projeto e dar uma informação

aos possuidores de precatórios. Trata-se de uma preocupação nossa com os mais

velhos, por entendermos que eles merecem a atenção desta Casa. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Almir Paraca em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o

Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Getúlio

Neiva, e os telespectadores da TV Assembleia. Neste momento quero fazer uma

homenagem a todos os Conselheiros e Conselheiras Tutelares pela comemoração do

seu dia na data de hoje, 18 de novembro, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, por

isso, quero prestigiar essa importante instituição.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente autônomo encarregado de zelar pelo

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente previstos na Lei Federal nº

8.069, de 1990, que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Entre as principais atribuições do Conselheiro estão: atender crianças e adolescentes

quando ameaçadas ou violadas em seus direitos e aplicar medidas de proteção;

atender e aconselhar pais ou responsáveis nos casos em que crianças e

adolescentes são ameaçados em seus direitos e aplicar aos pais as medidas

previstas no ECA; assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do

adolescente e fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais, para

que executem programas de proteção e medidas socioeducativas.

Tenho tido uma relação muito próxima com o Conselho Tutelar. Ainda quando era

Vereador em Contagem, tive a oportunidade de conhecer e entender a importância

fundamental desse órgão. Na época, o nosso conselho de Contagem vivia momentos
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difíceis, encontrava muita dificuldade no exercício de sua função, com remuneração

muito aquém, e nós, juntamente com a Prefeita Marília Campos, fizemos toda uma

reformulação em nosso conselho. Por exemplo, mudamos o regimento do Conselho

Tutelar de Contagem; garantimos remuneração mais digna; criamos condições para o

melhor exercício da função de Conselheiro; garantimos que o processo de escolha

dos Conselheiros através das eleições e do processo seletivo se aprimorasse.

Portanto, hoje Contagem tem um grande exemplo do trabalho bem-feito desses

Conselheiros e Conselheiras de nosso Município.

Também temos tido uma relação muito próxima com Associação dos Conselheiros

Tutelares de Minas Gerais - Acontemg. Junto com essa associação, tivemos

oportunidade de promover um debate público no Plenário desta Casa, quando vários

Conselheiros de diversos Municípios do Estado aqui compareceram e relataram os

seus problemas e dificuldades no exercício da profissão.

Em virtude desse debate público, algumas questões avançaram, como, por

exemplo, a implementação da escola de formação do Conselheiro Tutelar. Na época,

os investimentos do Ministério do Desenvolvimento Social, com o Ministro Patrus

Ananias, garantiu a criação dessa escola no Estado de Minas Gerais, e hoje ela se

mantém em funcionamento, sendo administrada pela Fundação Renato Azeredo, em

parceria com a Uemg, mais precisamente com a sua faculdade de políticas públicas.

Essa escola de formação de Conselheiros Tutelares é importante para garantir a

formação desses Conselheiros e o seu permanente aprimoramento.

Temos ajudado os Municípios a se equipar e a dar condição de trabalho aos

Conselheiros, mediante emendas parlamentares, sobretudo emendas ao Orçamento

do Estado. Com isso, temos garantido computadores e veículos para o trabalho dos

Conselheiros. Essas emendas também ajudaram na aquisição de veículos para o

Conselho Tutelar, em cidades como Malacacheta, Coroaci, Periquito, Urucânia, entre

outras. Entretanto, falta ainda maior compreensão dos gestores públicos sobre a

importância do Conselho Tutelar e do respeito às prerrogativas desses Conselheiros.

Nas denúncias recebidas em nosso gabinete, há sempre casos de gestores

públicos que não respeitam a autonomia do Conselho Tutelar ou que confundem a

função desse Conselho, querendo tutelar o próprio Conselho Tutelar por meio de
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imposições e perseguições aos Conselheiros, o que é muito ruim e prejudica bastante

o exercício da função de Conselheiro. Assim sendo, em parceria com a associação

de Conselheiros, procuramos orientar os gestores públicos a respeitar as

prerrogativas do Conselheiro, ajudando-os no exercício de sua função.

Recentemente, ficamos até muito preocupados com um Município do interior do

Estado - não vou citar o nome - que criou uma espécie de subcategoria de

Conselheiro Tutelar por meio da chamada Comissão Tutelar, como se realmente

existisse um conselho de segunda categoria, sem as devidas prerrogativas. Esse é

um fato bastante preocupante, que queremos acompanhar com mais cautela, para

não menosprezar o papel do Conselho Tutelar.

O Conselheiro precisa das parcerias com o Ministério Público, com as Polícias

Militar e Civil e com os Poderes Executivos dos seus Municípios, para que possam

exercer o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Os números nos preocupam.

Aliás, para salvar o adolescente em conflito com a lei é preciso garantir a aplicação

das medidas socioeducativas de proteção desse Estatuto, mas, hoje, no Estado de

Minas Gerais, há dificuldade de cumprimento dessas medidas, porque não existe

espaço adequado a isso. Para quem não compreende, a medida socioeducativa é

aplicada ao adolescente que cometeu alguma infração e que não pode cumprir sua

pena junto a presos comuns, já que a cadeia comum é nada mais, nada menos que

uma escola do crime. Esse adolescente tem direito de cumprir a sua medida

socioeducativa em locais apropriados e devidamente adequados a esse

cumprimento.

Dos 853 Municípios, um pouco mais de 20 possuem esse espaço adequado ao

cumprimento das medidas socioeducativas no Estado de Minas Gerais. Isso é muito

grave. Sem dúvida nenhuma, precisamos fazer valer o direito da criança e do

adolescente e garantir a política de atendimento aos nossos Conselheiros Tutelares.

Neste dia de homenagem e, acima de tudo, de luta para os Conselheiros Tutelares,

parabenizamo-los todos, pois fazem esse importante trabalho, valorizando essa

importante função. Parabenizamos todos os Conselheiros e, de forma muito especial,

a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Minas Gerais.

Neste tempo que me resta, quero também fazer uma homenagem póstuma. Há
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pouco, o ilustre Deputado Wander Borges mencionava as tragédias ocorridas nas

estradas de Minas Gerais. Nesta semana também perdemos um grande amigo, um

grande parceiro, uma pessoa que sempre foi uma grande referência para todos nós,

militantes da esquerda, militantes do Partido Comunista do Brasil, o nosso querido

médico, amigo e companheiro Prof. Zecão, que deu uma grande contribuição à

sociedade mineira - ele e todos os seus irmãos, grandes médicos e professores. Ele

perdeu a vida ainda tão jovem na BR-381, na altura de Ravena.

Eu estava viajando pela rodovia, no Leste de Minas, quando recebi a notícia da

morte e do enterro, que aconteceria na segunda-feira, ao qual não pude comparecer.

Aproveito para externar aqui a toda a família nossa condolência, nosso sentimento

pela perda de uma pessoa tão especial, alegre e espontânea, que atendia as pessoas

sempre com um sorriso no rosto, uma pessoa muito espirituosa e caridosa. Aliás, ele

e toda a sua família têm essa marca. Fica aqui o registro do nosso sentimento pela

perda desse importante homem. Diante de uma tragédia tão grande, não poderíamos

deixar de tocar nesse assunto. É mais que urgente e necessária a obra de duplicação

da BR-381, cujo traçado é obsoleto, data da década de 40. Agora precisamos unir

esforços, ou seja, é fundamental que se unam o governo federal, o governo estadual,

os Municípios e todos aqueles que desejam retirar do papel a duplicação da BR-381.

No ano passado, a obra da rodovia foi dividida em 10 lotes; em 8 deles houve

licitantes. Quanto aos outros 2 lotes, aqueles da parte mais alta, mais montanhosa da

BR, como não houve licitante, os consórcios vencedores cotizaram-se para

desenvolvê-los. No caso, o Tribunal de Contas não concordou com esse

procedimento e, ao invés de anular o processo referente aos dois lotes, mandou

anular o relativo a todos os 10 lotes, atrasando, zerando tudo. Isso é muito ruim. A

burocracia que às vezes o Tribunal de Contas põe em prática acaba atrasando muito

o andamento de obras importantes como essa. No caso dessa rodovia, talvez

houvesse a necessidade de um regime de urgência, de calamidade pública, para que

ela saísse do papel de maneira mais rápida. A sociedade deve acompanhar essa

questão para que não haja abusos ou malversação da verba pública. Penso que deve

ser feito um grande pacto pela duplicação da Rodovia Fernão Dias entre empreiteiras,

poder público, sociedade civil e Ministério Público, a fim de garantir sua duplicação.
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Na Casa, realizamos um seminário sobre mobilidade urbana, dividido em duas

etapas: a primeira foi realizada agora e tratou da mobilidade urbana na Região

Metropolitana de Belo Horizonte; a segunda deveria ser realizada neste final de ano,

mas, em função do calendário eleitoral, não conseguimos fazê-la. Iremos realizá-la

provavelmente no início do ano que vem. A segunda etapa tratará da Região

Metropolitana do Vale do Aço. O principal corredor de trânsito, de tráfego é a BR-381.

Teremos a oportunidade de aprofundar esse debate. Na etapa realizada em Belo

Horizonte, alguns temas foram suscitados, sobre os quais precisamos refletir com

muito carinho. A BR-381 tem um tráfego muito intenso, um volume grande de

veículos de carga, carretas que levam bobinas, chapas de aço, e a maioria dos

acidentes geralmente envolve esse tipo de transporte. Então precisamos pensar com

mais carinho. Há uma linha férrea, margeando a rodovia inteira que liga Belo

Horizonte a Governador Valadares, a qual é subutilizada. Seus vagões poderiam

estar a serviço de cargas perigosas, mais complexas, como ocorre nos lugares mais

desenvolvidos do mundo, como Europa e Estados Unidos da América. Para se ter

ideia, lá o transporte de veículos cegonheiros de cargas perigosas, de cargas

químicas e de bobinas de aço, é feito pela linha férrea. O transporte dessas cargas

tem de ser a ferrovia, e temos lá uma ferrovia subutilizada. Então devemos pensar o

problema da BR-381 com uma visão mais ampla, e não somente do ponto de vista da

sua duplicação, mas também a utilização de outros instrumentos, como a ferrovia que

margeia a rodovia e o aspecto da educação para o trânsito. Não podemos mais

conviver com pessoas perdendo vida a cada dia que passa, também o poder público

não pode se omitir diante desse fato. Estamos solidários a essa grande luta pela

duplicação da rodovia. Sem dúvida nenhuma, pela necessidade, essa é uma das

obras mais importantes para Minas Gerais. Passado o período eleitoral, devemos

deixar de lado as questões político-partidárias. É o momento da grande unidade do

Estado, todos os setores políticos, empresariais e sociedade civil, a fim de tirar do

papel essa importante obra estruturante de Minas Gerais, que é a duplicação da BR-

381 acoplada a outros programas, como a utilização da ferrovia e uma maior política

de conscientização dos motoristas, daqueles que utilizam seu veículo para trafegar

naquele importante corredor comercial de Minas Gerais.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Padre João em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a

palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, telespectadores da TV Assembleia e

público que nos acompanha das galerias; antes de entrar no assunto, quero, mais

uma vez, dado o pronunciamento do Deputado Carlin Moura, reafirmar o nosso

compromisso em duas questões destacadas aqui por S. Exa. O primeiro assunto é a

duplicação da BR-381. Assumimos esse compromisso em campanha, por escrito. É

uma luta nossa. Como Deputado Federal, as condições e a força política serão

melhores para abraçarmos, de fato, essa bandeira justa e urgente. A outra questão

que S. Exa. expôs e que também foi compromisso nosso é que, além da BR-381,

devemos considerar também outros roteiros de Minas Gerais. Na verdade, é preciso

retomar a rede ferroviária como um todo e dar a opção para os passageiros. Há um

trecho que vai a Itabirito, Ouro Preto, Mariana, e que chega também a Ponte Nova,

Ubá e Rio de Janeiro. Há outra linha que vai a Congonhas, passando por Conselheiro

Lafaiete, Cristiano Otoni, Carandaí, Barbacena, Santos Dumont, Juiz de Fora. Então

é um outro roteiro importante tanto para cargas quanto para passageiros. Hoje está

comprovado que, além de ser o mais barato, o transporte ferroviário é o mais seguro.

Num Estado como Minas Gerais, isso tem sido priorizado por meio da nossa luta e

bandeira e ainda do plano federal.

Queria discutir o projeto de resolução que está delegando todos os poderes ao

governo, e também refletir com os colegas Deputados e o povo mineiro. Se de fato a

lei delegada resolvesse os problemas, não precisaria recorrer a esse recurso de

quatro em quatro anos. Em 2002 o Aécio recorreu à lei delegada e, por meio dela, fez

uma reforma administrativa e várias outras coisas. No final do seu primeiro mandato,

procedeu da mesma forma. Agora isso está ocorrendo de novo. Na verdade, é a

mesma equipe e o mesmo grupo. Aliás, o atual e eleito Governador era o Secretário

de Planejamento e foi quem formatou todo esse desenho da administração do

governo. Se, em 2002 ou 2003, tivessem feito uma reforma com a participação do
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Parlamento mineiro e do servidor público, não estariam recorrendo a esse recurso de

quatro em quatro anos. Utilizar-se da lei delegada prova que uma equipe tecnocrata à

revelia da Assembleia Legislativa e da participação do servidor público só traz

prejuízo e não tem eficiência, muito menos eficácia. O que vemos são Secretarias

totalmente vazias. Para que serve a Secretaria Estadual de Reforma Agrária? Quem

conhece as suas ações? Para mais nada serviu a não ser para acomodar

companheiros durante todos esses anos. Aliás, sempre atribuem isso ao PT, mas

essa é uma prática do PSDB. Se observarmos, veremos que quem se encontra

nessas fundações e autarquias assume só cargo político, por exemplo, um Prefeito

que não se reelegeu, lideranças políticas que são como um cabo eleitoral por

excelência do governo. Então, mais uma vez, surge esse golpe. De fato é um golpe.

Precisamos entender a fundo o que são as leis delegadas. Na verdade, significam

que a Assembleia Legislativa está abrindo mão de toda a sua essência e natureza de

atuação que é legislar. É um absurdo o Parlamento abrir mão disso. Qual é a riqueza

de uma produção legislativa? É ser construída aqui, no trâmite dos processos, nas

comissões, com os contraditórios e a participação do povo. Então é uma construção

coletiva que, de fato, tem resultado. Isso porque, dessa forma, podemos ouvir a

todos. Essa é a possibilidade que está sendo negada. Isso é típico da ditadura, de um

governo autoritário que faz tudo com uma pequena comissão tecnocrata.

Pedir aqui que a Assembleia delegue esse poder de legislar ao Executivo é ignorar

a competência dos Deputados, é ignorar a competência, que deve ser respeitada, dos

servidores desta Casa, que contribuem, e muito, com a produção legislativa, das

assessorias da Comissão de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização,

além das comissões temáticas. A Assembleia Legislativa tem um corpo de servidores

exemplar, de extrema competência. O governo está ignorando o conjunto da

Assembleia Legislativa, não apenas dos Deputados, mas de todo o corpo técnico, por

não ter a capacidade de construir isso junto com o Executivo. É um grande

desrespeito. Por isso é que, a cada ano, recorre-se à lei delegada. Isso é um

absurdo, um grande desrespeito, e ainda a toque de caixa. Hoje foi apreciado na

Comissão de Administração Pública, foi distribuído em avulso. Agora será votado o

parecer na Administração Pública, e às 16h30min na Comissão de Fiscalização
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Financeira. Isso, Deputado Lafayette de Andrada, é um grande desrespeito ao

parlamento. V. Exa., como constitucionalista, precisa ter consciência de que nós,

Deputados, não podemos abrir mão de legislar, que é a essência do nosso trabalho,

da nossa missão aqui. E aí nossa indignação em relação a essa arbitrariedade do

governo e uma submissão desta Casa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Não me alongarei; quero apenas

dizer que não há nenhum atropelo. A Constituição prevê as leis delegadas, não é a

primeira experiência que Minas vive nesse sentido. Foi feito no início do governo

Aécio, no início do segundo mandato. São reformas administrativas puramente

internas do funcionamento do Executivo. Não se mexerá com o servidor, com as

carreiras; é apenas um ajuste interno das secretarias e órgãos que compõem o

governo para dinamizar, melhorar a eficiência da máquina pública. Foi feito assim há

oito e há quatro anos. Deu certo, Minas Gerais foi o Estado que mais cresceu ao

longo desse período, e temos a convicção de que dará certo de novo. É por isso que

o parlamento dará novamente esse crédito de confiança para quem tem crédito, que

é o nosso Governador Antonio Anastasia. Muito obrigado, Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Agradeço, Deputado Lafayette de Andrada. Veja bem, o

fato de ter sido feito em 2003 e agora de novo prova que não deu certo. Se tivesse

sido feito com a participação do conjunto dos Deputados, dando abertura até para os

servidores públicos participarem do processo, com certeza a reforma teria dado

grande resultado, tanto na administração direta quanto na indireta. Sabemos que vem

muita coisa na carona da lei delegada. Se no trâmite daqui, na nossa cara, aparecem

os tais “frankenstein”, aparecem interesses de fulano e de beltrano, que pegam

carona, imaginem o que não acontecerá nessa lei delegada. Quantos oportunistas,

quantos apadrinhados não pegarão carona, não enfiarão goela abaixo matérias à

revelia? Deputado Carlin Moura, Presidente, veremos isso, V. Exa. verá isso aqui no

ano que vem, verá como será o resultado desse trabalho. Isso sempre aconteceu

assim. É um desrespeito à Assembleia Legislativa em seu conjunto, ao conjunto dos

Deputados, da assessoria das comissões, de todos os profissionais que dedicam sua

vida aqui, com carinho, com amor, porque têm a convicção da importância do

parlamento para o Estado como um todo. Basta vermos o caminho nas
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administrações indiretas e mesmo na administração direta. Foi um desastre em

alguns pontos, como na própria Secretaria de Reforma Agrária. Não sei para que

existe essa Secretaria se o Iter, criado no governo Itamar, tem desenvolvido um

trabalho excelente, apesar do seu Presidente.

Cito também a situação da Cemig, cujos servidores estão em greve. Não existe

diálogo e há um impasse, pois já recorremos ao Líder do governo, Deputado Mauri

Torres, mas o Presidente Djalma se recusa a receber a direção do sindicato. Milhares

de trabalhadores estão na rua em protesto, fazendo reivindicações justas e querendo

um entendimento. Aquisições e vendas de ações na Cemig são tramoias que ainda

não foram desvendadas. Já fizemos um requerimento solicitando realização de

audiência pública para compreender o que aconteceu nessas transações, mas não

conseguimos marcá-la. Portanto, declaro nossa solidariedade a esses trabalhadores,

cujas carreiras estão sucateadas e cujos reajustes salariais não ocorrem na mesma

proporção dos lucros da empresa. O único foco da Cemig é o lucro, nunca a

qualidade do serviço, muito menos a segurança dos trabalhadores. Ela vem

terceirizando o serviço e distanciando-se cada vez mais do consumidor. Há algum

tempo, havia unidades de atendimento ao consumidor em todos os Municípios, mas

agora há uma por macrorregião. O cidadão nunca consegue ser atendido ou concluir

sua solicitação, e ainda falta informação. Muitos agricultores têm tido prejuízos devido

à falta de energia, como a perda do leite que estraga sem o resfriamento do tanque.

Deixo nossa solidariedade a esses trabalhadores, que são guerreiros apesar das

condições de trabalho e do salário. A Bancada do PT-PCdoB é solidária. Deixo nosso

apelo ao Presidente Djalma Morais para que receba a direção do sindicato. Não

adianta atropelar o trâmite da lei delegada se não houver esse diálogo com os

servidores, pois não há como votar nada no Plenário. Já tivemos essa conversa com

o Deputado Mauri Torres, solicitando que fizesse essa interlocução com o Presidente

Djalma, pois não podemos ser indiferentes a essa situação de milhares de

trabalhadores. Não à lei delegada. Sim aos servidores da Cemig que estão em greve.

Essa é a solidariedade da Bancada do PT-PCdoB. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

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

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 23, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia

23/11/2010.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/11/2010

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Duarte Bechir 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

assunto de interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2010

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio, Inácio Franco, Luiz Humberto Carneiro e Tiago Ulisses

(substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do

BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Zé Maia, 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 apreciar a matéria
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constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de

11/11/2010: ofícios dos Srs. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do

Fundo Nacional de Assistência Social (substituto), e Mauro Roberto Pacheco Lima,

Diretor de Administração da Infraero (interino); e da Sra. Rosani A. Araújo,

Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Mensagem nº 491/2010 (Deputado Zé Maia) e Projeto

de Lei nº 4.068/2009, no 1º turno (Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei

nºs 3.391, 3.777, 3.963, 4.037, 4.047, 4.071, 4.085 e 4.086/2009, 4.413 e 4.489/2010,

no 2º turno, e 4.068/2009, no 1º turno, são retirados da pauta por não cumprirem

pressupostos regimentais. Na fase de discussão do parecer em que o relator,

Deputado Zé Maia, conclui pela aprovação, por meio de projeto de resolução que

apresenta, do Balanço Geral do Estado relativo ao exercício financeiro encerrado em

31/12/2009, encaminhado pela Mensagem nº 491/2010, o Presidente defere pedido

de vista do Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Deputado Antônio Júlio retira-se da

reunião. Na fase de discussão do parecer que o Deputado Inácio Franco, relator em

virtude de redistribuição, conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.336/2010 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Lafayette de

Andrada. Submetido a votação, é aprovado o parecer, salvo proposta de emenda.

Submetida a votação, é aprovada a Proposta de Emenda nº 1. É dada nova redação

ao parecer. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.462/2010 com a Emenda nº 5, da Comissão de

Constituição e Justiça, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4 e 6, da mesma

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a

realizar-se no dia 18/11/2010, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Délio Malheiros -

Elmiro Nascimento - Lafayette de Andrada.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/11/2010

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair Nogueira, Neider Moreira e Padre João, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar

proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado

Délio Malheiros, opina pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.631/2010 no 1º turno,

com a Emenda nº 1, que apresenta, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1

a 3, do Deputado Sargento Rodrigues. As Propostas de Emenda nºs 1 e 3 deixam de

ser apreciadas por já estarem contempladas no parecer. Submetido a votação, é

aprovado o parecer. Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 2.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.833/2010 (relator: Deputado Neider Moreira). 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 6.745/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja realizada audiência pública para discutir os critérios de promoção da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar após o advento da Lei Complementar nº 95,
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de 2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Elmiro Nascimento - Lafayette de Andrada - Padre

João - Neider Moreira - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/11/2010

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Padre João e Luiz

Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por indicação da

Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Mauri Torres. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Resolução nº 4.999/2010 e do Projeto de Lei nº 4.771/2010, no 1º turno, e

informa que avocou a si a relatoria das matérias. 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 seja o Projeto de Lei

nº 4.771/2010 retirado de pauta da reunião em curso. O Presidente, relator da

matéria, determina a distribuição de avulsos do parecer sobre o Projeto de Resolução

nº 4.999/2010, no 1º turno, o qual conclui pela aprovação da matéria com a Emenda

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião extraordinária, na mesma data, às 16h30min, para

apreciar o Projeto de Resolução nº 4.999/2010 e o Projeto de Lei nº 4.771/2010,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Elmiro Nascimento - Neider

Moreira - Padre João.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2010

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Adelmo

Carneiro Leão, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, Délio Malheiros (substituindo o

Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do BPS), Elmiro Nascimento

(substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM) e

Sebastião Costa (substituindo o Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da

Liderança do BPS), 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, 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. Os Projetos de Lei nºs 3.391, 3.777, 3.963, 4.037,

4.047, 4.068, 4.071, 4.085 e 4.086/2009 e 4.413, 4.489 e 4.917/2010 e o Projeto de

Resolução nº 4.999/2010 são retirados da pauta por determinação do Presidente, por

não cumprirem pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei nº 4.631/2010 a

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão. Os

Deputados Délio Malheiros e Elmiro Nascimento retiram-se da reunião. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Balanço Geral do

Estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2009,

encaminhado pela Mensagem nº 491/2010, o qual conclui pela apresentação de

projeto de resolução. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

extraordinária da mesma data, às 16h45min, para apreciação dos pareceres sobre o
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Projeto de Resolução nº 4.999/2010 e o Projeto de Lei nº 4.917/2010, no 1º turno,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Délio Malheiros - Elmiro Nascimento - Lafayette de Andrada -

Padre João.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2010

Às 16h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia,

Lafayette de Andrada, Délio Malheiros (substituindo este ao Deputado Inácio Franco,

por indicação da Liderança do BPS), Elmiro Nascimento (substituindo o Deputado

Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM), Neider Moreira (substituindo o

Deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da Liderança do BPS) e Padre João

(substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin

Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. Suspende-se a reunião. Às 17h25min são reabertos os

trabalhos. Os Deputados Neider Moreira e Carlin Moura retiram-se 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. O Presidente

determina a distribuição em avulso dos pareceres do relator, Deputado Lafayette de

Andrada, que concluem pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4.999/2010 com

a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, alterada pela Subemenda nº

1, e do Projeto de Lei nº 4.917/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

extraordinária do dia 19/11/2010, às 9 horas, para apreciação dos pareceres sobre o

Projeto de Resolução nº 4.999/2010 e o Projeto de Lei nº 4.917/2010, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Elmiro Nascimento - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa

- Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.336/2010

(Nova redação nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 4.336/2010 tem por

objetivo obrigar “lan houses”, “cyber cafés” e estabelecimentos similares a adaptarem

computadores para utilização por pessoas portadoras de deficiência visual.

A proposição foi analisada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria, na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social analisou o

projeto e opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos

regimentais.

Durante a discussão deste parecer, foi apresentada pelo Deputado Lafayette de

Andrada sugestão de emenda, dando ensejo à apreciação de nova redação do

parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em análise é possibilitar a inclusão digital de pessoa

com deficiência visual e facilitar o seu acesso a “lan houses”, “cyber cafés” e

estabelecimentos similares. Determina-se na proposição que os estabelecimentos

com 10 ou mais computadores tenham equipamentos adaptados para uso por pessoa

com deficiência visual, como teclado em braille, programa de informática com leitor de

tela ou caracteres gigantes, fone de ouvido e microfone. Além disso, o seu art. 2º

determina que seja instalado piso especial para a melhor locomoção das pessoas
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com deficiência visual nos estabelecimentos com 20 ou mais computadores.

A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposta tem raízes em

princípios que buscam promover a dignidade da pessoa humana, a integração social

do portador de deficiência, estando em estrita consonância com os ditames da

Constituição da República, e que é dever do Estado implementar medidas e ações

visando à inserção social dos portadores de necessidades especiais, buscando a

igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, inegável

tendência da sociedade contemporânea.

Essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1 para incorporar a ideia do projeto à

legislação vigente relativa ao assunto, ou seja, a Lei nº 16.685, de 2007, que institui

normas para os estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de locação de

computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos, com vistas a

permitir o acesso dos portadores de deficiência física.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social entendeu que o projeto

está de acordo com os princípios estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das

Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas - ONU -, em vigor no

Brasil por meio do Decreto Federal nº 6.949, de 2009, e da Lei Federal nº 10.098, de

2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Entretanto, a Comissão considerou desnecessário o comando que estabelece a

obrigatoriedade de instalação de piso para facilitar a locomoção dos deficientes

visuais, porque o inciso IV do art. 2º da lei que se pretende alterar já determina que

os estabelecimentos comerciais devem possibilitar o acesso dos portadores de

deficiência física, conforme normas técnicas de acessibilidade determinadas pela

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Essa Comissão considerou

também que o mesmo inciso IV do art. 2º da Lei nº 16.685, de 2007, contém algumas

impropriedades que julgou importante sanar por meio do projeto de lei em análise,

como o termo “portadores de deficiência física”, que, conforme definido no Decreto

Federal nº 5.296, de 2004, não abrange os deficientes visuais, auditivos e mentais,

que estão inseridos no conceito mais amplo, no mesmo decreto, que é o de “pessoa

portadora de deficiência”. Para incorporar as alterações propostas e aperfeiçoar o
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projeto em questão, apresentou o Substitutivo nº 2, com o qual concordamos

inteiramente.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há óbices à aprovação do projeto

em análise.

A Emenda nº 1, que apresentamos por sugestão do Deputado Lafayette de

Andrada, pretende limitar as alterações objetivadas no projeto em comento aos

Municípios com população superior a cem mil habitantes.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.336/2010, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, com a Emenda nº 1 a seguir redigida, e pela rejeição

do Substitutivo nº 1.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 2 a seguinte redação:

“Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 16.685, de 2007, o seguinte inciso

VI:

‘Art. 2º - (...)

VI - adaptar um computador para o uso por pessoa com deficiência visual, a cada

dez computadores, nos Municípios cuja população seja superior a cem mil

habitantes;’.”

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Adelmo Carneiro Leão - Inácio

Franco - Tiago Ulisses - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.917/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Estado de Minas Gerias a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante a

realização de acordo direto com seus credores, nos termos do art. 97 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição Federal e dá

outras providências.
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Preliminarmente a proposição em tela 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.

Fundamentação

O projeto em epígrafe objetiva autorizar o Estado a liquidar débitos de precatórios

judiciários, mediante acordos diretos com seus credores, nos termos do inciso III do §

8º do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da

Constituição da República.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição. No entanto, a Comissão

apresentou o Substitutivo nº 1, com vistas a preservar a coerência do projeto com os

princípios constitucionais da administração pública, particularmente as exigências de

impessoalidade e publicidade, os quais justificaram a inclusão de parâmetros para

habilitação de credores nos referidos acordos diretos, bem como de alterações

pontuais na redação da proposição, no sentido de aprimorar a clareza do texto

normativo em foco.

Tendo em vista o espírito da reforma consubstanciada na Emenda Constitucional nº

62, de 2009, bem como nas demais normas constitucionais aplicáveis à espécie,

deverão ter preferência os credores que concederem maior deságio e, em caso de

equivalência desse critério, aqueles que tiverem a idade mais avançada.

As medidas propostas não afetam o equilíbrio financeiro-orçamentário, não geram

novas despesas para o Estado e nem ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal. O

Substitutivo nº 1 não prejudica nem compromete o montante de recursos já

vinculados ao Tribunal de Justiça, os quais continuam em conformidade com o

disposto no art. 97 do ADCT da Constituição Federal. Quanto à transferência de

recursos para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o Tribunal Regional do

Trabalho da 3ª Região, esta fica condicionada à existência de recursos

orçamentários, nos termos do art. 6º do referido substitutivo. A proposta do
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Governador aproveita o ensejo e regula aspectos da cessão e da compensação de

créditos constantes de precatórios devidos pelo Estado. O projeto como um todo

resguarda o erário público e dá celeridade à liquidação, cessão e compensação de

créditos constantes de precatórios devidos pelo Estado, além de reduzir,

sobremaneira, as despesas do Executivo no que tange a custos com o Poder

Judiciário.

Este relator entende que as mudanças propostas, além de aprimorarem a

legislação em vigor, fazem justiça à população mineira, na medida em que são

carregadas de relevante significado social, e que, por todas essas razões, o projeto

deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.917/2010, no

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentad o pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses - Elmiro

Nascimento - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Resolução nº

4.999/2010 tem por finalidade delegar ao Governador do Estado atribuição para

elaborar leis delegadas dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta

do Poder Executivo.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, foi a matéria examinada pela Comissão

de Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma proposta pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em exame destina-se a delegar atribuição ao Governador do Estado

para modificar a estrutura organizacional das administrações direta e indireta com

vistas a viabilizar a implementação do plano de governo “Minas de todos os mineiros:

as redes sociais de desenvolvimento integrado”.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da matéria, apresentando a Emenda nº 1 apenas

com o propósito de conferir mais clareza ao texto ao indicar o dispositivo

constitucional que serve de fundamento para a delegação legislativa. Foi ressaltado

que as matérias arroladas no projeto estão em sintonia com os limites materiais

enumerados na Carta mineira e que foi respeitado o caráter temporário do instituto da

delegação, sendo estabelecida a data-limite de 31/1/2011 para a edição de tais

normas.

Em relação ao mérito da matéria, a Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto de resolução na forma proposta pela Comissão de Constituição

e Justiça. Ressaltou que o Governador do Estado somente poderá legislar sobre as

matérias especificadas na resolução desta Casa, estando o Legislativo apto a sustar

seus efeitos mediante resolução a ser apresentada por qualquer Deputado ou

comissão da Assembleia Legislativa. Além disso, o Governador não poderá criar,

extinguir ou transformar autarquias, fundações públicas ou empresas estatais, nem

criar ou extinguir cargos de provimento efetivo.

No que concerne à competência desta Comissão para proceder à análise da

repercussão orçamentária e financeira da proposição, destaca-se que o Chefe do

Poder Executivo deverá observar, além dos limites fixados na própria delegação, os

estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal -, que estabelece, em seu art. 17, que os atos que criarem

ou aumentarem despesa de caráter continuado deverão ser instruídos com a

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em

vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

Ressalta-se, também, que o gestor deverá considerar as disponibilidades

orçamentárias e observar o limite de 49% da receita corrente líquida para as
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despesas com pessoal para o Poder Executivo, conforme estabelecido pela alínea "c"

do inciso II do art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cabe, ainda, ressaltar que a Lei nº 19.099, de 2010 - Lei de Diretrizes

Orçamentárias -, em seu art. 19, autorizou o Poder Executivo a, mediante decreto,

transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações

orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária para 2011 e em créditos adicionais,

em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou

desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas

competências ou atribuições. Além disso, a Lei Orçamentária anualmente estabelece

limite para abertura de créditos suplementares pelo Poder Executivo ao seu

Orçamento, em decorrência de permissão disposta na Constituição da República.

Entretanto, a abertura de crédito especial para atender a despesas para as quais não

haja dotação orçamentária específica permanece dependendo de autorização

legislativa, fato que o projeto de resolução destaca no “caput” do seu art. 1º. Assim,

com vistas a, apenas, atender à técnica legislativa, apresentamos a Subemenda nº 1

à Emenda nº 1, que destaca tal necessidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

4.999/2010 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, alterada pela Subemenda nº 1, a seguir redigida.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

No “caput” do art. 1º do projeto, com a redação proposta pela Emenda nº 1,

substitua-se a expressão “sem abertura de créditos especiais” por “ficando vedada a

abertura de créditos especiais”.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2010.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Elmiro

Nascimento - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 18/11/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando sua ausência do País no período de
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22/11/2010 a 5/12/2010. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2010

ATA

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2010

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Carlos Mosconi (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança

do BSD) e Getúlio Neiva (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação

da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está presente também

o Deputado Alencar da Silveira Jr. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Getúlio Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública, denúncias sobre possíveis agressões praticadas por policiais contra cidadãos

de Belo Horizonte e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do

Sr. Paulo Emílio Gonçalves, Gerente Regional de Assistência Social Centro-Sul,

convidando esta Comissão para participar do encontro regional que será realizado em

4/12/2010, com o objetivo de discutir e avaliar o protagonismo do usuário na política

de assistência social; e da Sra. Edna Guiomar Salgado Oliveira Guedes, Prefeita

Municipal de Buritizeiro, solicitando tomada de providências quanto às ameaças

sofridas em sua administração; e ofício da Sra. Márcia Milanez, 3ª-Vice-Presidente e

Superintendente de Gestão da Inovação do Tribunal de Justiça, publicado no “Diário

do Legislativo”, de 11/11/2010. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei

nº 4.884/2010, em turno único, para o qual designou como relator o Deputado Antônio

Genaro. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Ema Maria Pereira dos Santos, Delegada de Polícia, representando Geraldo de

Morais Júnior, Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado; e os Srs. Paulo Vaz

Alkmin, Ouvidor de Polícia do Estado; William dos Santos, Presidente da Comissão

de Direitos Humanos da OAB-MG; José de Almeida Filho, Rian Guilherme Ribeiro,

Givaldo Rodrigues Silva e Adalberto Maia dos Santos, que são convidados a tomar
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assento à mesa. Os Deputados Durval Ângelo e Alencar da Silveira Jr., autores do

requerimento que deu origem ao debate tecem, cada um por sua vez, as

considerações iniciais. Logo após, o Presidente passa a palavra aos convidados, para

que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs nºs 4.711 e

4.745/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Deputado Durval Ângelo (4)

em que solicita sejam encaminhados ao Secretário de Defesa Social e ao Colegiado

das Corregedorias pedido de providências para que a cadeia pública do Município do

Serro seja assumida imediatamente pela Subsecretaria de Administração Prisional;

seja encaminhado ao Corregedor-Geral da Polícia Civil pedido de providências para

apurar a denúncia de que a ex-namorada do Agente Penitenciário Paulo Henrique da

Silva Santos teria sido conduzida à delegacia do Município do Serro sem mandato

judicial ou intimação; sejam encaminhadas à Corregedoria da Polícia Civil, à

Corregedoria do Sistema Prisional, à Promotoria de Justiça da Comarca do Serro, à

Ouvidoria de Polícia, às Comissões de Direitos Humanos e de Prerrogativas da OAB-

MG, à OAB Federal e ao Arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo, da

Arquidiocese de Belo Horizonte, cópias das notas taquigráficas da 47ª Reunião

Extraordinária; e seja realizada visita ao Presidente do Conselho Seccional da Ordem

dos Advogados do Brasil em Minas Gerais para discutir denúncias sobre violação de

direitos humanos e desrespeito às prerrogativas profissionais de advogados.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2010.

Durval Ângelo, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.905/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade do Atalaia Três, com sede no Município de Entre-Folhas.

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 4.905/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade do Atalaia Três, com sede no

Município de Entre-Folhas, entidade sem fins econômicos que tem por objetivo

colaborar para o desenvolvimento econômico e social da localidade denominada

Atalaia Três.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição busca contribuir para o fomento

e a racionalização das explorações agropecuárias e de outros empreendimentos que

gerem melhoria da renda familiar de seus assistidos; promover ações culturais,

desportivas e sociais, visando aprimorar o convívio entre seus associados e

dependentes; assistir os agricultores familiares em suas atividades; desenvolver

canais de comercialização de seus produtos e serviços; orientar sobre a defesa e a

preservação do meio ambiente.

Considerando, pois, a importância do trabalho desenvolvido, acreditamos ser a

referida entidade merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.905/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2010.

Dilzon Melo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2010

ATA

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/7/2010

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Carlos Gomes e Dilzon Melo, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo,

dispensa a leitura da ata da reunião 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, a discutir e votar

proposições da Comissão e a apreciar pareceres de redação final. A seguir, comunica

o recebimento de cartão do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de

Agricultura, acompanhado de anexos contendo as publicações “Perfil do Agronegócio

2003/2009” e “Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas

Gerais/2010”, e ofício do Sr. João Gilberto Ripposati, Vereador da Câmara Municipal

de Uberaba, publicado no “Diário do Legislativo” em 10/7/2010. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.586/2010 (Deputado Domingos Sávio); 4.594 e

4.610/2010 (Deputado Dilzon Melo); e Mensagem nº 534/2010 (Deputado Carlos

Gomes), 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, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.513/2010 (relator: Deputado Domingos

Sávio). 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 4.500, 4.540 com a Emenda nº 1 e 4.594/2010 (relator: Deputado Dilzon Melo);

4.532/2010 (relator: Deputado Chico Uejo); 4.552 e 4.586/2010 (relator: Deputado
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Domingos Sávio), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 6.418/2010. Submetidos a discussão e votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.626/2008, 3.714 e 3.776/2009. 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, Carlos Gomes e Dilzon Melo em que solicitam seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Defesa Social, Moacyr Lobato de Campos Filho, pedido de

providências para coibir ocorrências de roubo de cargas de café na região do Sul de

Minas; Padre João (3) em que solicita seja encaminhado pedido de providências ao

Incra para comprovar nos autos do processo da Ação de Reintegração de Posse da

12ª Vara Federal a área de 300ha adjudicada à Usina Ariadnópolis, localizada no

Município de Campo do Meio, bem como para comprovar a referida adjudicação dos

trabalhadores na área; sejam encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional em

Minas Gerais e ao Juiz da Vara Cível da Comarca de Campos Gerais pedidos de

providência para agilizar a adjudicação do restante da área de 64ha do Parque

Industrial da Usina Ariadnópolis; sejam encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça

e ao Tribunal de Justiça pedidos de providências para que julguem como

improcedente o recurso que suspende o leilão da massa falida da Cia. Agropecuária

Irmãos Azevedo - Capia -, localizada no Município de Campo do Meio, e a suspensão

do arrendamento da área da referida empresa; Carlos Gomes (2) em que solicita a

realização de audiência pública, no Município de São João del-Rei, para debater o

Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal na região do Campo das

Vertentes e as perspectivas para o referido programa nessa região; e em que solicita

a realização de audiência pública para debater o Programa de Aquisição de

Alimentos do Governo Federal e suas perspectivas para o ano de 2010 no Estado.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dilzon Melo - Duarte Bechir.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.238/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Dimas Augusto Carvalho de Araújo (UFJF - Hospital Universitário

(Juiz de Fora))

PROPOSTA: Aquisição de equipamentos para o novo Hospital Universitário,

visando adequar a oferta de serviços secundários e terciários à demanda do SUS.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 4341 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Finalidade da ação: CONSTRUIR e equipar O 2º MÓDULO DO HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DA UFJF

2011REGIONALIZAÇÃO

M. FÍSICA M. FINANCEIRA

MATA 1 53.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Qualificar as redes de atenção à saúde com abertura de leitos de

UTI e centros cirúrgicos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.239/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Regina Lúcia Bicalho (Conselho de Segurança Alimentar de Minas

Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) / Gildázio Alves dos Santos (Conselho de

Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) / Daniella

Perdigão Oliveira (Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: INSTITUIR AÇÃO ESPECÍFICA PARA O CONJUNTO DE MEDIDAS

VOLTADAS PARA A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ESTADO,

DENTRO DO PROGRAMA "SAÚDE EM CASA", A FIM DE GARANTIR O



____________________________________________________________________________
660

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO, FUNDAMENTALMENTE

DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, GESTANTES E IDOSOS, BEM COMO O

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO: 1 - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 11018 - MUNICÍPIO ABRANGIDO

Unidade de medida: 140 - MUNICÍPIO

Finalidade da ação: PRESTAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL À

POPULAÇÃO, FUNDAMENTALMENTE CRIANÇAS, ADOLESCENTES,

GESTANTES E IDOSOS, BEM COMO GARANTIR A ALIMENTAÇÃO

PERMANENTE DO BANCO DE DADOS DO SISVAN.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: É NECESSÁRIO EFETIVAR A POLÍTICA NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PNAN - NOS MUNICÍPIOS, GARANTINDO QUE OS

DADOS LEVANTADOS PELO SISVAN TENHAM UM ACOMPANHAMENTO

POSTERIOR POR PROFISSIONAIS DE NUTRIÇÃO. COM A ALTERAÇÃO

PROPOSTA, O PROGRAMA TERÁ MAIOR PRIORIDADE DENTRO DA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.240/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Zenith Maria dos Santos (Associação Cultural Marcus Garvey

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criar nova ação no Programa Lares Geraes para implantação de

sistema de aquecimento de água por energia solar em moradias de programas
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habitacionais já construídas.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 25 - LARES GERAES

AÇÃO: 1 - Implantação de sistema de aquecimento de água por energia solar em

moradias de programas habitacionais

Unidade: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Produto: moradia atendida

Unidade de medida: 136 - MORADIA

Finalidade da ação: Implantar sistema de aquecimento de água por energia solar

em moradias de programas habitacionais já construídas.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 100 50.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Os beneficiários de baixa renda dos programas habitacionais, em

muitos casos, encontram dificuldades para o pagamento da energia elétrica. A

implantação do sistema de aquecimento de água por energia solar diminuiria o valor

dessa conta.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.241/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Darci Maria de Sousa Vilaça (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alterar finalidade da ação 4307

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 4307 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO,

MONITORAMENTO - SIM

Finalidade da ação: ORGANIZAR, ARMAZENAR, PROCESSAR E DISSEMINAR

INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS DO SUAS, GARANTINDO A EFICIÊNCIA,

EFICÁCIA E EFETIVIDADE COM VISTAS A RESULTADOS NA IMPLANTAÇÃO

DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS A SEREM
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EXECUTADOS PELOS MUNICÍPIOS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 101 1.112.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Sistema de monitoramento e informação constitui um eixos

estruturantes do SUAS, por isso faz-se necessário incentivar os municípios para

criação de seus sistemas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.242/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação

de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criar programa habitacional para todos os servidores públicos, em

especial para educação.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 25 - LARES GERAES

AÇÃO: 1 - Construção de unidades habitacionais para servidores públicos da área

da educação

Unidade: 4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

Produto: 11194 - UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

Unidade de medida: 207 - UNIDADE

Finalidade da ação: Financiar a produção de moradias para servidores públicos da

área da educação

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 75000 1.200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Há um grande déficit habitacional para trabalhadores da área de

educação. Oprograma do Ipsemg de aquisição da casa própria foi cortado e não

houve implantação de outro para substituí-lo.



____________________________________________________________________________
663

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.243/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Selmara Mamede Simões Ferreira (Promotoria da Infância e da

Juventude Infracional (Belo Horizonte)) / Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth

(Instituição não informada)

PROPOSTA: Ampliação da meta física da ação 1104 de 120 para 220

crianças/adolescentes atendidos ou protegidos

Propostas aglutinadas - textos: Destinação de recursos para qualificação

continuada da equipe de atendidmento do Programa de proteção à criança e ao

adolescnete ameaçado de morte, especificando-se a natureza da despesa para este

fim na LOA 2011. Justificativa A complexidade dos casos e o alto número de não-

inclsões, a despeito de constatada a situação de ameaça, requerem investimentos

continuados na formação técnica e gerencial das equipes de atendimento.

A proposta pretende alterar a Ação 1104 - Proteção de Crianças e Adolescentes

Ameaçados de Morte (PPCAAM) -, para que seja estendida para o interior do Estado

- Jequitinhonha/Mucuri, sendo adicionado o correspondente recurso financeiro.

Justificativa: É necessário alterar a regionalização da ação 1104 para atendimento

aos adolescentes do interior, com a agilidade necessária aos casos de ameaça de

morte. Recentemente, um jovem ameaçado morreu em Teófilo Otoni.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 1104 - PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE

MORTE - PPCAAM

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 232 2.630.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Em 2010, a meta de 190 crinaça/adolescente protegido foi

superada já em agosto. Houve suplementação de recursos em 2010 e prevista

ampliação de crédito orçamentário para 2011. A ampliação proposta visa adequar a
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meta física à meta financeira.

Propostas aglutinadas - Justificativas:

A complexidade dos casos e o alto número de não-inclsões, a despeito de

constatada a situação de ameaça, requerem investimentos continuados na formação

técnica e gerencial das equipes de atendimento.

É necessário alterar a regionalização da ação 1104 para atendimento aos

adolescentes do interior, com a agilidade necessária aos casos de ameaça de morte.

Recentemente, um jovem ameaçado morreu em Teófilo Otoni.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.244/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Alexandre Berquó Dias (Prefeitura Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara)) / Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE (Frutal)) / Maíza Signorelli (Câmara Municipal de

Frutal (Frutal)) / Francisco José Januario Machado (Instituição não informada) /

Selmara Mamede Simões Ferreira (Promotoria da Infância e da Juventude Infracional

(Belo Horizonte)) / Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã

(Araporã))

PROPOSTA: Criação de centros regionalizados para recuperação de pessoas

dependentes químicas.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 1 - Apoio Técnico e Financeiro à Ampliação e Fortalecimento dos Centros

de Atenção Psicossocial

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 11115 - MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

Unidade de medida: 140 - MUNICÍPIO

Finalidade da ação: Incentivar técnica e financeiramente os municípios e os

consórcios intermunicipais de saúde a implementarem Centros de Atenção
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Psicossocial - CAPS i -, para atenção à saúde mental infanto-juvenil, e Centros de

Atenção Psicossocial - CAPS ad -, para atenção à saúde mental dos usuários de

álcool e outras drogas.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 15 900.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Local mais próximo da família para tratamento de dependentes

químicos na região, com o apoio do SUS.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.245/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII

no Brasil (Itaobim)) / Marlice Ornelas Lucio (Instituição não informada) / Maria

Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) /

Marcus Vinicius Costa (Centro de Referencia da Assistencia Social (Itaobim)) / Felipe

Willer de Araújo Abreu Júnior (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo Horizonte)) /

Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar ação destinada à operacionalização dos conselhos

vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos do Idoso, dos Direitos da Criança e

do Adolescente, da Pessoa com Deficiência, de Participação e Integração da

Comunidade Negra, da Mulher, dos Direitos Humanos e dos Direitos Difusos.

Propostas aglutinadas - Textos:

Alterar a meta financeira da Ação 4126 com o fim de destinar recursos para a

realização da Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Garantir, na ação 4132 - Proteção e Restauração de Direitos -, recursos para o

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e

acrescentar ao final da finalidade da ação a expressão: ", com controle social." .

Garantia de recursos para o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial

na Ação 4132 _ Proteção e Restauração de Direitos.
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ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 1 - Operacionalização dos conselhos vinculados à subsecretaria de direitos

humanos

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 11104 - CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: 52 - CONSELHO

Finalidade da ação: Desenvolver ações que viabilizem o bom funcionamento dos

conselhos estaduais do idoso, dos direitos da criança e do adoelscente, da pessoa

com deficiência, de participação e integração da comunidade negra, da mulher , dos

direitos humanos, dos direitos difusos, bem como o fomento à implantação de

conselhos municipais correlatos.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 7 700.000,00

Estadual 2000 4.315.260,00

JUSTIFICAÇÃO: Garantir recursos para a realização das conferências do idoso, da

criança e do adolescente, bem como para o desenvolvimento das ações dos

conselhos vinculados à subsecretaria de Direitos Humanos.

Justificativas das demais propostas aglutinadas:

A Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ocorre de 2

em 2 anos, está marcada para 2011. A última conferência, ocorrida em 2009, não

teve logística nem estrutura adequada, e houve vários problemas na sua realização.

Está prevista, para 2011, a realização da Conferência dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, envolvendo 60 conselhos municipais e 800 municípios, sem a devida

previsão orçamentária para tal. Além disso, o Conped necessita de recursos para o

desenvolvimento de suas atividades básicas.

O Conselho foi criado pela Lei nº 18.251, em 2009, e ao analisar o PPAG não se

identificou ação que garanta recursos para sua atuação em 2011.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.246/2010
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(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Ivan Charles Fonseca Chebli (Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

(Juiz de Fora))

PROPOSTA: Implantação da rede de atenção às urgências e emergências da

Macrorregião Sudeste/Região Mata.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 4638 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 1.779.000,00

Central 2 151.572.000,00

Centro Oeste 0 4.910.000,00

Estadual 0 38.900.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 38.775.000,00

Mata 1 46.230.000,00

Noroeste de Minas 0 450.000,00

Norte de Minas 1 39.145.000,00

Rio Doce 0 8.170.000,00

Sul de Minas 0 15.539.000,00

Triângulo 0 4.105.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A atenção integral às urgências e emergências deve ser

estruturada em redes regionalizadas e hierarquizadas. A fragmentação da atual rede

não garante a universallização do acesso e a integralidade da atenção.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.247/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno
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PROPONENTE: Mario Lucio Guerra (Instituição não informada) / Marconi Soares

(Associação Beneficente e Assistencial Guaranense - ABAG (São João

Nepomuceno)) / Francislene Pereira de Paula (Associação dos Cegos de Juiz de

Fora (Juiz de Fora)) / Maurilio Carlos de Toledo (Câmara Municipal de Fronteira

(Fronteira)) / Maurilio Carlos de Toledo (Câmara Municipal de Fronteira (Fronteira)) /

Elias Esteves Alves (Câmara Municipal de Araçuaí (Araçuaí)) / Marilza Fátima de

Souza (Arte e Saúde em Linhares (Juiz de Fora)) / Arcanjo Nunes dos Santos

(Câmara Municipal de Araçuaí (Araçuaí)) / Artur Cândido Filho (Câmara Municipal de

Araçuaí (Araçuaí)) / Marilza Fátima de Souza (Arte e Saúde em Linhares (Juiz de

Fora))

PROPOSTA: Recursos para aquisição de equipamentos para o Hospital São

Vicente de Paulo, no Município de São Vicente de Minas (Região Sul).

Propostas aglutinadas:

Estruturação da Casa de Saúde HTO Hospitais Reunidos S A , localizado em Juiz

de Fora.

Aquisição de equipamentos para a Clínica Oftalmológica da Associação dos Cegos

de Juiz de Fora.

Ampliação do Hospital da ASCOMCER - Associação Feminina de Prevenção e

Combate ao Câncer de Juiz de Fora (Hospital Maria José Baeta Reis), para abrigar

uma torre de serviços (cozinha, refeitório, lavanderia, vestiários e área de

manutenção).

Aquisição de equipamentos para a ASCOMCER - Associação Feminina de

Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (Hospital Maria José Baeta Reis).

Disponibilizar recursos no valor de R$150.000,00 para reformar e ampliar a Clínica

Municipal de Fisioterapia do Município de Fronteira, região Triângulo.

Disponibilização de recursos no valor de R$1.500.000,00 para reforma e ampliação

da Unidade Mista de Saúde do Município de Fronteira.

Ampliar a meta física em 1 para o Jequitinhonha na Ação 4388 - Fortalecimento da

rede municipal de saúde e redistribuir os recursos financeiros.

Instalação deuma unidade de Pronto Atendimento no Município de Aracçuaí.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável
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PROGRAMA: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 6 4.052.603,00

Central 44 26.690.413,00

Centro Oeste 16 8.706.597,00

Jequitinhonha / Mucuri 14 10.105.204,00

Mata 42 19.723.818,00

Noroeste de Minas 1 6.075.092,00

Norte de Minas 14 11.427.402,00

Rio Doce 14 10.729.402,00

Sul de Minas 32 16.424.110,00

Triângulo 9 5.385.716,00

JUSTIFICAÇÃO: Melhoria do atendimento hospitalar nos municípios sede de micro

ou de macroregião de saúde no Estado, com a construção de novas unidades,

ampliação de área e de de serviços, bem como a equipagem nas unidades

existentes.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.248/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Eduardo Antônio Arantes do Nascimento (Federação dos Trab. na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Condicionar implantação de atividade minerária à agregação de valor

ao produto.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 111 - GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DO SETOR

MINEROMETALÚRGICO

JUSTIFICAÇÃO: Estamos exportando minério bruto e importando aço e outros
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produtos siderúrgicos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.249/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Consolação Cifani da Conceição (Conselho Estadual de

Assistência Social - CEAS (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliação da meta financeira da ação 4219.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 4219 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1 1.021.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Diante das novasatribuições para o CEAS, em virtude da

NOB/Suas - 2010, de acompanhar e apoiar mais sistematicamente os conselhos

municipais, fortalecendo-os no exercício do controle social, faz-se necessário um

aporte maior de recurso nesta ação. Além disso, no próximo ano acontecerá a

conferência estadual de assistência social, havendo necessidade, conforme

legislação vigente, de se realizar fóruns regionais e custear a participação da

sociedade civil, usuários, trabalhadores e representantes das entidades nesses

fóruns e de garantir a participação da delegação de Minas na Conferência Nacional.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.250/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Jairo Furtado Toledo (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena

(Barbacena))

PROPOSTA: Criação de uma unidade específica nas dependências do Centro

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - CHPB - para atender a grande demanda de
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pacientes dependentes químicos.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

AÇÃO: 1239 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS

UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 7 19.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A unidade é referência em psiquiatria e possui corpo técnico

específico para atender dependentes químicos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.251/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Domingos Sávio (Colegiado Gestores Municipais de Assist. Social

MG - COGEMAS (Belo Horizonte)) / Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth

(Instituição não informada) / Claudilene da Costa Ramalho (Secretaria M. de

Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro (Novo Cruzeiro)) / Claudilene da Costa

Ramalho (Secretaria M. de Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro (Novo

Cruzeiro)) / Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no

Brasil (Itaobim)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente (Belo Horizonte)) / Gladston de Andrade Figueiredo (Pastoral do Povo de

Rua (Belo Horizonte)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Belo Horizonte)) / Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey

(Fórum Est. Combate Trab. Infantil e Proteção ao Adolescente (Belo Horizonte)) /

Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

(Belo Horizonte)) / Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey (Fórum Est. Combate

Trab. Infantil e Proteção ao Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Altera finalid da ação 4236, incluindo ao final o seguinte texto: "com

criação do piso de média complexid."

Aumentar o investimento do Estado em assistência social, principalmente, nos



____________________________________________________________________________
672

CRAS e CREAS, para construí-los, equipá-los e mantê-los em funcionamento.

Propostas aglut - Texto

Acrésc de R$300.000,00 na ação 4236, com especific do objeto da emenda na LOA

para " garantia do projeto específico para erradição do trabalho infantil nos lixões, em

articulação com o Programa Minas sem lixões", atendendo às regiões Norte de Minas

e Jequit.

Acrésc de R$250.000,00 na ação para promover atividades específicas da política

para população de rua, inclusive articul, mobiliz e capacit de equipe e entidades, nas

seguintes regiões: RMBH, Vale do Aço, Zona da Mata/Sul e Triângulo.

Acrésc de 300 mil reais, especificando na LOA "Desenvolvim do Programa de

Ações Integradas e Referênciais de Enfrentam à Violência Sexual Infanto Juvenil no

Território Brasileiro - PAIR".

R$300.000,00 para o Plano Estadual de Promoção e Proteção à Convivência

Familiar e Comunitária - Reordenamento dos Abrigos de Crianças e Adolescentes

Aumento do número de unidades cofinanciadas de CREAS nas regiões Norte de

Minas, Jequitinhonha e Mucuri.

Ampliar o investimento do Estado em instituições de acolhimento/abrigo para

crianças, adolescentes e idosos.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Finalidade da ação: CONCRETIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL POR

MEIO DO COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA EXECUÇÃO

DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL), OFERTANDO SERVIÇOS,

PROGRAMAS E PROJETOS QUE POSSIBILITEM O ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, INDIVÍDUOS E

FAMÍLIAS QUE SOFRERAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE

SITUAÇÃO DE ABANDONO, MAUS-TRATOS FÍSICOS E/OU PSÍQUICOS, ABUSO

SEXUAL, SITUAÇÃO DE RUA, MIGRANTE, ENTRE OUTRAS, ASSEGURANDO A

MANUTENÇÃO DOS CREAS, com criação do piso de média complexidade.
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2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 6 378.510,00

Central 96 8.894.463,00

Centro Oeste 14 874.483,00

Estadual 44 2.163.717,00

Jequitinhonha / Mucuri 13 980.571,00

Mata 10 477.747,00

Noroeste de Minas 1 15.428,00

Norte de Minas 13 777.651,00

Rio Doce 9 588.181,00

Sul de Minas 9 470.666,00

Triângulo 12 1.139.345,00

JUSTIFICAÇÃO: A criação do piso de média complexidad possibilita intensificar a

autonomia dos munic na efetivação dos recursos do Fundo, prevista no Suas.

Propostas aglutinadas - Justificativas:O investimento do Estado em assistência

social é insuficiente, assim, a responsabilidade, nessa área, fica para os governos

federal e municipal. O Estado deve assumir o seu papel e financiar as ações de

assistência social.

Especificação na LOA para que seja assegurada sua execução em 2011, pois está

incluída em uma ação geral da proteção especial. Reitera-se a importância de diálogo

com a Feam que executa o Programa.

Necessidade de capacitar a população em situação de rua, entidades e poder

público em relação à política pública para a população de rua, nas 4 regiões onde foi

identificada maior concentração

Especificação na LOA para que seja assegurada a sua execução em 2011, pois

está incluída em ação genérica, que é da Proteção específica

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.252/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Belo Horizonte

PROPONENTE: Consolação Cifani da Conceição (Conselho Estadual de

Assistência Social - CEAS (Belo Horizonte)) / Domingos Sávio (Colegiado Gestores

Municipais de Assist. Social MG - COGEMAS (Belo Horizonte)) / Domingos Sávio

(Colegiado Gestores Municipais de Assist. Social MG - COGEMAS (Belo Horizonte)) /

Maria Rosângela Pinheiro Damásio (Conselho Regional do Serviço Social - CRESS

6ª Região (Belo Horizonte)) / Benice Nery Maia (Prefeitura Municipal de Itapajipe

(Itapajipe)) / Dirlane Almeida da Silva Silveira (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo)) /

Orlando Pereira da Silva (Prefeitura Municipal de Ninheira (Ninheira)) / Claudilene da

Costa Ramalho (Secretaria M. de Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro (Novo

Cruzeiro))

PROPOSTA: Acréscimo de meta financeira na ação 4234 na ordem de 2,5 milhões

e alteração na finalidade para incluir "cofinanciamento para custeio de benefícios

eventuais"

Propostas aglutinadas - Textos:

Inclusão de nova ação ao Programa 023 (proposta 27) - proposta 47 idem

Inclusão de ação a fim de garantir acesso das famílias de acampam e áreas de

ocupação aos serviços da assist social

Construção de CRAS no Município de Itapagipe.

Ampliar espaço do CRAS do distrito de Ziliveldia,município de Berilo, para poder

atender adequadamente a população

Construção de Cras na cidade de Ninheira.

Compra de equipamento para o Cras já existente em Novo Cruzeiro e para um novo

Cras a ser instalado no Município

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade da ação: PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS ATRAVÉS DO

COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA

(REDE SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OFERTANDO
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SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS CONTINUADOS QUE

POSSIBILITAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A

SOCIALIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL E FRAGILIDADE DE VÍNCULOS e do cofinanciamento

dos benefícios eventuais.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 2 119.280,00

Central 68 4.530.060,00

Centro Oeste 12 846.960,00

Estadual 1459 17.250.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 18 892.800,00

Mata 26 1.287.360,00

Noroeste de Minas 2 183.600,00

Norte de Minas 29 1.379.520,00

Rio Doce 16 819.600,00

Sul de Minas 20 838.080,00

Triângulo 10 690.480,00

JUSTIFICAÇÃO: Proposta discutida e aprovada em plenária do Ceas, que

identificou a necessidade de garantir cofinanciamento dos benefícios eventuais,

ampliando o número de municípios cofinaciados, atendendo à regulamentação dada

pelo Ceas aos critérios de repasse aos municípios e respeitando o disposto na LOAS

e no Decreto nº6.308/07, que regulamenta os benefícios eventuais.

Propostas aglut - Justificativas: A ampliação das metas físicas e financeiras se

fazem necessárias pois os recursos destinados para essa ação, em 2010, foram

suficientes para atender apenas 4 municípios.

No obj de estrutr dos CRAS e CREAS, verifica-se a necessidade de de investim em

locomoção (veículo) com o fim de viabilizar visistas domiciliares, especialm a pessoas

com deficiência e idosos. Necessid de construção deç CRAS em Itapagipe, o imóvel

hoje é alugado. O CRAS do Mun de Berilo - Distr de Zeliveldia - está sendo usado
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como posto de saúde e é insuficiente para atender às demandas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.253/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Madalena Uemura Barbosa (Câmara Municipal de São

Francisco de Sales (São Francisco de Sales)) / João da Silva Lima (Instituição não

informada) / Marlon Moreira Barbosa (Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais (Belo Horizonte)) / Antônio Reginaldo Martins Moreira (Câmara Municipal de

Francisco Badaró (Francisco Badaró)) / João Pereira dos Santos (Prefeitura Municipal

de Itaobim (Itaobim)) / Joana Erinet Simões (Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

(Francisco Badaró)) / João da Silva Lima (Instituição não informada) / Marlon Moreira

Barbosa (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte)) /

Antônio Reginaldo Martins Moreira (Câmara Municipal de Francisco Badaró

(Francisco Badaró)) / João Pereira dos Santos (Prefeitura Municipal de Itaobim

(Itaobim)) / Joana Erinet Simões (Prefeitura Municipal de Francisco Badaró (Francisco

Badaró)) / Madalena Uemura Barbosa (Câmara Municipal de São Francisco de Sales

(São Francisco de Sales))

PROPOSTA: Construção do terceiro pavilhão do Hospital Nelson Jacinto Borges,

no Município de São Francisco de Sales (Triângulo)

Propostas aglutinadas:

Construção de Hospital Municipal em Tupaciguara, com profissionais capacitados e

equipamento técnico adequado.

Conclusão do hospital municipal que já está parcialmente construído com recursos

federais e estaduais no Município de Iturama.

Garantir recursos para o Hospital Regional de Araçuaí para que o mesmo atenda

urgência e emergência de todos os Municípios da microrregião.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 4308 - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS
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HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 4 4.183.302,00

Central 34 45.557.224,00

Centro Oeste 8 8.265.324,00

Jequitinhonha / Mucuri 12 8.823.478,00

Mata 22 15.629.182,00

Noroeste de Minas 2 1.996.745,00

Norte de Minas 15 14.437.268,00

Rio Doce 13 11.815.371,00

Sul de Minas 19 16.280.519,00

Triângulo 7 9.515.587,00

JUSTIFICAÇÃO: Já estão construídos dois pavilhões, mas falta construir o terceiro

para realizar pequenas cirurgias e partos.

Propostas aglutinadas - justificativa:

- Iturama é sede de microrregião de saúde, mas não tem hospital público para

atender à população dos Municípios vizinhos.

- O Hospital Regional de Araçuaí atende a esse município e aos municípios de

Berilo, Virgem da Lapa, Coronel Murta, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas e Itinga.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.254/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior (Conselho Estadual do Idoso -

CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão de assitentes sociais nas Equipes de Saúde da Família de

forma integrada com o "Programa de Casa em Casa", a ser desenvolvido pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável
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PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO: 4334 - APOIO PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 11399 - EQUIPE DE PSF APOIADA

Unidade de medida: 77 - EQUIPE

Finalidade da ação: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

À SAÚDE POR MEIO DE INCENTIVOS PARA INCORPORAÇÃO DE NOVOS

PROFISSIONAIS NAS EQUIPES DE PSF, incluindo, também, assistentes sociais,

por meio de parceria com o Programa de Casa em Casa da Sedese.

JUSTIFICAÇÃO: Essa ação poderá integrar e articular as políticas de saúde e de

assistência social.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.255/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Fernanda Fernandes de Britto Lyra (Fundação de Ensino Superior

de Passos - FESP / UEMG (Passos))

PROPOSTA: Definir no PPAG orçamento para o Prouemg, especificamente para as

unidades agregadas.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

AÇÃO: 4244 - BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS

À UEMG - PROUEMG

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 2121 1.191.389,00

Centro Oeste 5230 2.449.806,00

Mata 4035 1.146.661,00

Sul de Minas 6247 2.813.548,00

Triângulo 4279 2.398.596,00
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JUSTIFICAÇÃO: Orçamento baixo devido a demanda.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.256/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Clemilda Aparecida Souza Faria (Instituto Educacional

Profissionalizante (Iturama)) / Dalva Maria de Queiroz Tiago (Prefeitura Municipal de

Carneirinho (Carneirinho)) / Clemilda Aparecida Souza Faria (Instituto Educacional

Profissionalizante (Iturama)) / Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (Frutal)) / Ivone Luiza de

Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso - CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Oferecer ensino médio profissionalizante, na região, voltado para as

pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Propostas aglutinadas:

Intensificar cursos com números maiores de vagas para o Programa de ensino

profissionalizante - PEP - na cidade de Iturama.

Levar o Instituto Educacional Profissionalizante - Iep - para o Município de

Itapagipe, como parceiro do Estado.

Construir um centro educacional com cursos profissionalizantes na região de

Carneirinho, no Triângulo Mineiro.

Criar o curso técnico profissionalizante de "cuidador de idoso".

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

AÇÃO: 4306 - ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

JUSTIFICAÇÃO: Incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, dando

a elas e suas famílias oportundidade de melhoria de vida.

Propostas aglutinadas - Justificativas:

- Os cursos profissionalizantes proporcionam a capacitação do cidadão,

preparando-o para o mercado de trabalho.

- Atender o princípio das políticas públicas de atenção à velhice, mantendo o idoso

fora das instituições asilares. Promover a intergeracionalidade jovensXidosos.
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Proporcionar maior qualidade de vida aos que estão velhos e aos que vão

envelhecer.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.257/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Ampliação do número de leitos de UTI na regional de saúde de

Uberlândia.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA - LOGÍSTICA E APOIO AS REDES DE

ATENÇÃO

AÇÃO: 4282 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL /

PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA

JUSTIFICAÇÃO: Faltam leitos de UTI para atender os pacientes de Uberlândia e da

região.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.258/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Cláudio Heleno Machado (Instituição não informada) / Valdir Inácio

Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Prover, efetivamente, todas as unidades estaduais de ensino de

instalações adequadas e próprias, principalmente as novas unidades criadas

recentemente, assegurando o desenvolvimento institucional das mesmas e a

qualidade do ensino que venham a oferecer, especialmente a escola estadual de

ensino médio de Rochedo de Minas.

Construção de prédio próprio para a Escola Estadual Mário Sidney Franceschy, no

Município de Araporã.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
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AÇÃO: 2036 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS

ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 2 2.500.000,00

Central 18 23.800.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2 1.100.000,00

Mata 5 6.875.000,00

Noroeste de Minas 3 4.000.000,00

Norte de Minas 8 4.900.000,00

Rio Doce 2 2.000.000,00

Sul de Minas 4 2.700.000,00

Triângulo 5 6.875.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A E. E. de Ensino médio de Rochedo de Minas foi criada em

janeiro de 2009, mas permanece compartilhando precariamente o patrimônio estadual

com a escola municipal "Dr. Augusto Glória" que, por sua vez, encontra-se no uso do

patrimônio estadual desde quando ocorreu o processo de municipalização do ensino

fundamental. Precisamos de instalações próprias para assegurar a continuidade de

nossas atividades e atingir melhor qualidade no serviço que prestamos à

comunidade.

A escola necessita de espaço próprio, pois utiliza a estrutura de escola pública

municipal. Com a aprovação, irá ocupar terreno, cedido pela Prefeitura Municipal em

2008, localizado ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil Erotildes Silva

Menezes, necessitando de espaço prórpio.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.259/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Felipe Willer de Araújo Abreu Júnior (Conselho Estadual do Idoso -

CEI (Belo Horizonte))
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PROPOSTA: Criação da Coordenadoria do Idoso por meio de inclusão de ação

destinada à promoção dos Direitos do Idoso, no programa desenvolvimento das

Políticas de Direitos Humanos, com aporte inicial de recurso na ordem de

R$2.000.000,00.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 1 - Promoção dos Direitos do Idoso

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 10167 - ATENDIMENTO REALIZADO

Unidade de medida: 22 - ATENDIMENTO

Finalidade da ação: Promover e artiular as políticas públicas para o Idoso e o

envelhecimento saudável.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 2.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A população de idosos é a que mais cresce, segundo dados do

IBGE, e, a partir de 2030, será a de maior número, no país. Minas Gerais conta com,

aproximadamente, 2 milhões de idosos. A coordenadoria trabalhará, não somente o

idoso atual, mas desenvolverá ações para o envelhecimento saudável.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.260/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Edilson Marra (Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Regularizar a situação física dos imóveis, adaptar os existentes e

ampliar a estrutura física com a construção de unidades próprias em Belo Horizonte.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

AÇÃO: 1 - Ampliação da estrutura física da Uemg
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Unidade: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: 11070 - PRÉDIO CONSTRUÍDO.

Unidade de medida: 207 - UNIDADE

Finalidade da ação: Construir campi da Uemg, visando adequar a estrutura física e

otimizar os serviços prestados.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 2 9.000.000,00

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.261/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Construção de um Posto Fiscal na BR-153 na saída para Itumbiara -

GO.

ÁREA DE RESULTADO: 13 - Qualidade Fiscal

PROGRAMA: 17 - EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO: Aumentar a arrecadação de tributos e diminuir a sonegação.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.262/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Aparecida Moraes Mendes (Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte (Belo Horizonte))

PROPOSTA: acrescenta R$1.000.000,00 na ação 4237, com inclusão na finalidade

"e implantar a NOB-RH" e ampliação da meta física para 853 municípios.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

AÇÃO: 4237 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade da ação: FORTALECER E APRIMORAR A GESTÃO E

CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS NOS
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MUNICÍPIOS MINEIROS e implantar a nob-rh.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 853 1.626.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A NOB-RH está em execução pela União/MDS com controle

social do CNAS. Entretanto, Minas Gerais encontra-se bastante atrasado nessa

execução, o que compromete o desenvolvimento da NOB, com consequências para a

consolidação do Suas no Estado. Em relação a RH, o PPAG propõe apenas

capacitação, daí a necessidade de incluir outras atividades relativas à implementação

da NOB-RH.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.263/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Luiz Carlos Carvalho Oliveira (Central Única dos Trabalhadores -

CUT- MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar a ação 1042, apoio à comercialização por meio de feiras de

economia popular solidária, que foi excluída na revisão do PPAG- Exercício 2011,

com as mesmas metas físicas, financeiras e nas mesmas regiões.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

AÇÃO: 1 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO POR MEIO DE FEIRAS DE ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 11105 - FEIRA REGIONAL INSTALADA

Unidade de medida: 755 - FEIRA REGIONAL

Finalidade da ação: INSTALAR FEIRAS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR

SOLIDÁRIA E PROMOVER A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS, BEM COMO

APOIAR OS FÓRUNS REGIONAIS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NO

ESTADO.
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2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 1 35.000,00

Central 1 35.000,00

Centro Oeste 1 35.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 35.000,00

Mata 1 35.000,00

Noroeste de Minas 1 35.000,00

Norte de Minas 1 35.000,00

Rio Doce 1 35.000,00

Sul de Minas 1 35.000,00

Triângulo 1 35.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Esta ação encontra fundamento na Lei nº 15.028 de 2004, que

institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no Estado de

Minas Gerais - PEFEPS.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.264/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Santuza Abras (Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação de norma jurídica específica para o ensino superior estadual.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

JUSTIFICAÇÃO: Especificidade das universidades que têm exigências do MEC

diferentes das outras instituições públicas mineiras.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.265/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte
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PROPONENTE: Miriam Ester Soares (Comissão da Produção Orgânica em Minas

Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Retomar a inserção da agricultura orgânica no PPAG por meio da

expressão "inclusive orgânico" na finalidade da Ação 1047 - Certificação do Café -

Emater

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 50 - CERTIFICA MINAS

AÇÃO: 1047 - CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER

Finalidade da ação: IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ,

inclusive orgânico, VISANDO À RASTREABILIDADE, MANUTENÇÃO E MELHORIA

DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS CAFÉS

MINEIROS; MANUTENÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS POR MEIO

DA QUALIDADE; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS E

APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS

APPS, RESERVAS LEGAIS E MANEJO ADEQUADO DE SOLO.

JUSTIFICAÇÃO: Apoio ao desenvolvimento da agricultura orgânica.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.266/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Jacqueline Míriam Maciel Junqueira (Conselho de Segurança

Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Acrécrimo de R$500.000,00 à ação 1140, com especificação do gasto

na LOA para capacitação de gestores e demias atores na área de segurança

alimentar e nutricional para alimnetação escolar.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO: 1140 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira
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Central 1 1.000,00

Estadual 0 500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Grande necessidade de capacitação de gestores e atores de SAN

em atenção à lei nº 11.947/2009, da alimentação escolar.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.267/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Henrique de Moura Faria (Instituto de Promoção, Pesquisa e

Intervenção em Direitos Hu (Belo Horizonte)) / Guilherme Romeros da Fonseca

(Instituto de Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Hu (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Realizar diagnóstico de implementação das políticas públicas que

garantam o DHAA - Direito Humano à Alimentação Adequada no âmbito do Estado de

Minas Gerais, visando conhecer os resultados alcançados e seus impactos na vida da

população dos 853 municípios mineiros e identificar as entidades sociais que

trabalhem com o DHAA, bem como capacitar suas lideranças em especial nas

regiões Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO: 1 - Avaliação e monitoramento da implementação de políticas públicas de

garantia ao DHAA - Direito Humano à Alimentação Adequada

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 2135 - MUNICÍPIO ACOMPANHADO E AVALIADO

Unidade de medida: 140 - MUNICÍPIO

Finalidade da ação: Realizar diagnóstico de implementação das políticas públicas

que garantam o DHAA - Direito Humano à Alimentação Adequada no âmbito do

Estado de Minas Gerais, visando conhecer os resultados alcançados e seus impactos

na vida da população dos 853 municípios mineiros, bem como capacitar lideranças,

em especial nas regiões Norte de Minas e Jequitinhonha.

Regionalização 2011
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M. Física M. Financeira

Estadual 833 800.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 10 200.000,00

Norte de Minas 10 200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Com base na lei estadual n. 15.982 de 2006, que dispõe sobre o

Direito Humano à Alimentação Adequada, que CONSISTE, EM LINHAS GERAIS, NO

DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO DE ACESSO PERMANENTE, REGULAR E

IRRESTRITO, A ALIMENTOS ADEQUADOS E SEGUROS, e no decreto n. 45.488 de

2010, procura-se fazer levantamento das entidades e ações que promovam o DHAA

na região do Norte Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri e promover capacitação de

suas lideranças. A inclusão dessaas regiões se justifica pela baixa dinâmica

econômica, em contraste ao grande potencial cultural e criativo por parte da

população. Foram criadas diversas formas de organização para superar desafios

específicos do semiárido mineiro, com a finalidade de superação da desigualdade

social e regional.

TORNA-SE NECESSÁRIA A CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E

MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO DHAA, PARA CONHECER OS

RESULTADOS E IMPACTOS NA VIDA DA POPULAÇÃO O ESTADO DE MINAS

GERAIS.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.268/2010

(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Santuza Abras (Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alteração da natureza do Programa 140 de associado para

ESTRUTURADOR.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

JUSTIFICAÇÃO: Importância das instituições de ensino superior como projetos

estratégicos para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.269/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Jairo Furtado Toledo (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena

(Barbacena)) / Jairo Furtado Toledo (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena

(Barbacena)) / Jairo Furtado Toledo (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena

(Barbacena))

PROPOSTA: Adaptar um pavilhão do Centro Hospitalar Psiquiátrico de

Barbacena/Fhemig para abrigar um centro de convenções - espaço multiuso, para a

região.

Propostas aglutinadas - Textos:

Resgatar a história da loucura em Barbacena, promovendo adequação digna ao

antigo cemitério onde foram sepultados mais de 60 mil pacientes.

Transformação de um espaço em uma área de educação ambiental e cultivo de

plantas, flores e rosas, características da cidade, além de uma área de lazer.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 16 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS

AÇÃO: 4323 - ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 2 14.745.000,00

Estadual 0 0,00

Noroeste de Minas 7 179.375,00

Norte de Minas 9 230.625,00

JUSTIFICAÇÃO: A região de Barbacena é carente de infraestrutura para realização

de eventos de médio porte nas áreas de educação, cultura e negócios. A

transformação do referido pavilhão em um centro de convenções, dispondo de

auditório com capacidade entre 1000 e 1200 lugares, bem como de três salas com

200 lugares, seria de grande importância para a região.
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Propostas aglutinadas - Justificativas:

O Cemitério N. Sra. da Paz, desativado há mais de 20 anos, foi construído para

atender ao antigo Hospital Colônia de Barbacena. A requalificação da área, por meio

do Memorial das Rosas, irá unir dois elementos simbólicos importantes para a história

da cidade: as rosas e a loucura.

Resgate de uma atividade que caracteriza a cidade de Barbacena: a cultivo das

rosas e promoção da educação ambental por meio dessa atividade, bem como

proporcionar a populaçao ema área pública de lazer.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.270/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação

de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Realização de concurso público para profissionais afins ao

atendimento à rede pública do ensino médio profissionalizante, para garantir a

qualidade da educação e resultados dos alunos.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

JUSTIFICAÇÃO: O Estado privatizou o ensino médio profissionalizante e não

propôs ações de garantir, em seus quadros, profissionais qualificados para o

atendimento à demanda do ensino médio profissionalizante.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.271/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Albano Silveira Machado (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo)) /

Maria das Dôres Almeida (Pastoral da Criança (São Francisco)) / Carlindo Dourado

Souza (Câmara Municipal de Araçuaí (Araçuaí)) / Itamar Alves de Souza (Ascopi

(Itaobim)) / Elias Esteves Alves (Câmara Municipal de Araçuaí (Araçuaí))

PROPOSTA: Construção de barragem no Rio Gravatá, no Município de Araçuaí.
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(alterar: Jequitinhonha /Mucuri - 19 unidades - R$2.762.228)

Propostas aglutinadas:

a) Criar uma ação para viabilizar a construção de uma barragem no Rio Piauí, no

Município de Araçuaí.

b) Promover a construção de cisternas e reservatórios em 21 Municípios do Norte

de Minas, Médio São Francisco - Municípios estes que se encontram fora do Semi-

Árido Legal.

c) Incluir nas ações de construção de barragens e reservatórios, que seja

contemplado o Município de Berilo

d) Construir mais barragens, especialmente no Alto Jequitinhonha (Meta Física - 60

unidades)

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1043 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA NO SEMIÁRIDO

MINEIRO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 33 4.697.418,00

Norte de Minas 27 3.643.342,00

JUSTIFICAÇÃO: Nas proximidades do Rio Gravatá existem povoados e distritos

que utilizam a água do rio para abastecimento (aproximadamente 10.000) pessoas.

Sem investimento o Município não consegue levar água para essa população.

Devido ao aumento das secas o rio Piauí, Araçuaí secou em 2005, deixando

aproximadamente 2.000 famílias sem água, o que somam 6.000 pessoas

O Município de Berilo está precisando muito de barragens e reservatórios.

Desmatamento e monocultura do eucalipto causam redução da água. É preciso

construir mais reservatórios no Alto Jequitinhonha.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.272/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Belo Horizonte

PROPONENTE: Pericles Antônio Mattar de Oliveira (Fundação Israel Pinheiro (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Promover a regularização fundiária de assentamentos precários

irregulares identificados nos 18 municípios que já possuem Planos de Regularização

Fundiária contratados pela Sedru e já concluídos ou em fase de conclusão pela

Fundação Israel Pinheiro.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 47 - RMBH

AÇÃO: 1 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

E POLÍTICA URBANA

Produto: 10087 - TÍTULO CONCEDIDO

Unidade de medida: 201 - TÍTULO

Finalidade da ação: IMPLEMENTAR PLANOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

POR MEIO DA CONCESSÃO DE TÍTULOS.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 2000 1.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Dar continuidade às ações de Regularização Fundiária para fins

de titulação com vistas à inclusão social e dinamização econômica.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.273/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Roberta de Mesquita Ribeiro (Defensoria Pública de Minas Gerais

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar o texto e a finalidade da Ação 1276 para:

Ação: Implementação de atividades de ensino voltadas para a qualidade da atuação

da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da Defensoria

Pública.
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Finalidade: Realizar atividades de capacitação voltadas para Policiais Militares,

Policiais Civis, Bombeiros e Defensores Públicos, tendo em vista ampliar a sua

motivação e preparação a fim de prestarem serviços de qualidade à sociedade

mineira.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 5 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1276 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS

PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Novo nome: Implementação de atividades de ensino voltadas para a qualidade da

atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da

Defensoria Pública.

Produto: Servidor, Agente Comunitário e Defensor Público capacitado

Finalidade da ação: REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS

PARA PROFISSIONAIS da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros

Militar e Defensoria Pública, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E

PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À

SOCIEDADE MINEIRA.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1280 2.408.741,00

JUSTIFICAÇÃO: Incluir o Defensor Público nas atividades de capacitação voltadas

para profissionais do Sistema de Defesa Social.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.274/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Carlindo Dourado Souza (Câmara Municipal de Araçuaí (Araçuaí))

/ Maria José do Amaral Maia (Câmara Municipal de Sarzedo (Sarzedo)) / Maria José

do Amaral Maia (Câmara Municipal de Sarzedo (Sarzedo))

PROPOSTA: AMPLIAR AS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DA AÇÃO 4208-
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REDE VIVA VIDA, NA REGIÃO DOS VALES JEQUITINHONHA/MUCURI, A FIM DE

CONTEMPLAR O MUNICIPIO DE ARAÇUAI COM A CONSTRUÇÃO DE UM

CENTRO VIVA VIDA.

Proposta aglutinada: COSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA MATERNIDADE, CLÍNICA

DA MULHER E SALAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE TODOS, NO

MUNICÍPIO DE SARZEDO. Justificativa (GRANDES DIFICULDADES

ENFRENTADAS PELA POPULAÇÃO DE SARZEDO PARA OBTER ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL.)

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 4208 - REDE VIVA VIDA

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 11397 - CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

Unidade de medida: 44 - CENTRO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 2 7.574.768,00

Central 4 20.626.893,00

Centro Oeste 3 4.931.101,00

Jequitinhonha / Mucuri 4 9.048.500,00

Mata 6 20.428.035,00

Noroeste de Minas 0 0,00

Norte de Minas 5 8.841.848,00

Rio Doce 1 5.820.357,00

Sul de Minas 3 9.265.539,00

Triângulo 1 1.968.821,00

JUSTIFICAÇÃO: APESAR DE RECEBER PACIENTES REFERENCIADOS DE

OUTROS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, ARAÇUAÍ AINDA NÃO DISPÕE DE UM

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.275/2010
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(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação

de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Garantir aos alunos concluintes do Poupança Jovem acesso gratuito

aos cursos de educação profissional em todas as regiões do Estado.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 33 - POUPANÇA JOVEM

Objetivo do programa: Articular o Programa Poupança Jovem na rede estudantil ao

Programa Educação Profissional.

JUSTIFICAÇÃO: O Poupança Jovem ainda não está articulado na rede pública

estadual, aos programas de educação profissional, quando concluintes do curso.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.276/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Ariane Marques Leite (Secretaria de Estado de Saúde - SES (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA,

EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA PARA ATENÇÃO AO

IDOSO COMUM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 1 - VIDA NA MELHOR IDADE

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 11026 - EQUIPE IMPLANTADA

Unidade de medida: 77 - EQUIPE

Finalidade da ação: IMPLANTAR E MANTER EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

CAPACITADA PARA ATENÇÃO AO IDOSO COMUM, A FIM DE ADEQUAR A

OFERTA E A QUALIDADE DE CUIDADOS SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS,
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OBSERVADA A DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DAS REDES DE ATENÇÃO À

SAÚDE.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 50 7.000.000,00

Mata 10 1.400.000,00

Norte de Minas 15 1.750.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O AÇÃO "MAIS VIDA" ESTÁ VOLTADA PARA ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO DO IDOSO FRÁGIL, O QUE REDUZ O PÚBLICO-ALVO.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.277/2010

(Inclusão de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: criação de um programa que disponibilize renda para famílias que não

têm meios para garantir sua sobrevivência e cujos membros não estão qualificados

para o mercado de trabalho.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 1 - Transferência de renda para famílias com pessoas

desempregadas

Área de resultado: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

Objetivo do programa: garantir renda às famílias que não têm renda para garantir

sua subsistência e cujos membros não estão qualificados para o mercado de

trabalho.

JUSTIFICAÇÃO: A criação desse programa visa a prevenir e combater a

prostituição e o envolviemtno das pessoas com o tráfico de drogas e a violência.

Pode ser executado por meio de parceriascom o governo federal, as ONGs de

utilidade pública municipal, estadual e federal e com a sociedade civil.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.278/2010



____________________________________________________________________________
697

(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação

de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Estabelecer imediatamente convênio com o FNDE para programas de

formação de professores da educação básica garantindo ao acesso com bolsas e

autorização por meio de licenças de formação.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Objetivo do programa: Garantir a formação profissional dos docentes da rede

pública ao nível da exigência prevista na LDBE e Lei do Fundeb.

JUSTIFICAÇÃO: O Estado não aderiu a programas do MEC de formação de

professores para o ensino fundamental (PROFOR) e educação infantil

(PROINFANCIA), gratuitos e existentes na oferta de programas federais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.279/2010

(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação

de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar as vagas do Promedio na rede pública do Estado, para todos

os alunos em idade escolar específica e para os alunos fora de faixa, através de

modalidades de EJA, com maior orçamento para o ensino médio.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 37 - PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO

ENSINO MÉDIO

Objetivo do programa: Garantir a oferta pública gratuita de matrículas do ensino

médio, segundo a prioridade de atendimento prevista na LDBE para os entes

estaduais.

JUSTIFICAÇÃO: O Estado não atende a elevada demanda de alunos do Estado
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pelo ensino médio, devido aos baixos valores orçados para esse nível de ensino.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.280/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Marconi Soares (Associação Beneficente e Assistencial

Guaranense - ABAG (São João Nepomuceno))

PROPOSTA: Acréscimo de meta física e financeira na ação 1154 - capacitação de

público beneficiário, para atender a região Mata, por meio de cursos e aquisição de

maquinário na área agrícola.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 190 15.840,00

Central 1070 89.250,00

Centro Oeste 200 16.700,00

Jequitinhonha / Mucuri 525 43.800,00

Mata 1120 392.750,00

Noroeste de Minas 105 8.750,00

Norte de Minas 775 64.920,00

Rio Doce 615 51.300,00

Sul de Minas 1070 88.840,00

Triângulo 340 27.850,00

JUSTIFICAÇÃO: Promover a população por meio de capacitação visando a

empregabilidade na agricultura familiar.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.281/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Belo Horizonte

PROPONENTE: Simone Alverenga Borja (Assoc. Conserv. Ambiental Serra da

Calçada - Arca Amaserra (Belo Horizonte)) / Aline Cardoso Arantes (Associação

Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA (Belo Horizonte)) / Francisco Mourão

Vasconcelos (Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar a meta (física) de regularização fundiária das unidades de

conservação de 10.000ha para 50.000ha (cincoenta mil hectares).

Proposta aglutinada:

Ampliar para 100.000ha as áreas previstas para regularização fundiária e criação

de unidades de conservação, Ação 1058, e aglutinar a ela a Ação 1059

(EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO)

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: 1058 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 50000 1.260.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Considerando que existem 325.000ha a serem regularizados em

Unidades de Conservação já criadas e previsão de 120.000ha para criação de novas

U.C., a regularização prevista de 10.000ha por ano é insignificante.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.282/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Leonário Rosa da Silva Felix (Instituição não informada)

PROPOSTA: Aumentar a meta financeira da Ação 4643, apoio aos

empreendimentos de economia popular solidária, em pelo menos 38% para a Região

Metropolitana de Belo Horizonte.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
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AÇÃO: 4643 - APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR

SOLIDÁRIA

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 40 57.736,00

Central 56 80.000,00

Centro Oeste 40 57.736,00

Jequitinhonha / Mucuri 40 57.736,00

Mata 40 57.736,00

Noroeste de Minas 40 57.736,00

Norte de Minas 40 57.736,00

Rio Doce 40 57.736,00

Sul de Minas 40 57.736,00

Triângulo 40 57.736,00

JUSTIFICAÇÃO: O aumento de recursos financeiros é importante para inserir maior

número de famílias que necessitam de uma fonte de renda ou que buscam

complementá-la.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.283/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Aparecida Rita de Cássia Vitorino Coelho dos Santos

(CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(Ouro Preto))

PROPOSTA: Proponho que ao se inscrever o jovem, ele tenha até seis meses para

ter seus documentos em mãos, do contrário ele perde a oportunidade de participação.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 33 - POUPANÇA JOVEM

JUSTIFICAÇÃO: Qualquer jovem de mais de 16 anos hoje, pode e deve correr

atrás de seu objetivo. Se a situação social do jovem for de miséria, o assistente social
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que o acompanha saberá como ajudá-lo, se não isto deverá ser sua

responsabilidade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.284/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Ariane Marques Leite (Secretaria de Estado de Saúde - SES (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: CRIAR AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULO DE

TRANSPORTE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS,

ENCAMINHANDO-OS A COMUNIDADES TERAPÊUTICAS.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA - LOGÍSTICA E APOIO AS REDES DE

ATENÇÃO

AÇÃO: 1 - TRANSPORTE DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 10816 - MÓDULO IMPLANTADO

Unidade de medida: 135 - MÓDULO

Finalidade da ação: IMPLANTAR MÓDULO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA

ATENDIMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 1.500.000,00

Sul de Minas 1 1.500.000,00

Triângulo 1 1.500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O TRANSPORTE DE DEPENDENTES QUÍMICOS É UM

PROBLEMA COMUM À SAÚDE PÚBLICA E À DEFESA SOCIAL, CUJA SOLUCÃO

DEPENDE DE AÇÕES DO ESTADO.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.285/2010

(Alteração de ação)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Rodrigo Ribas (Instituição não informada) / Eduardo Antônio

Arantes do Nascimento (Federação dos Trab. na Agricultura de M. Gerais -

FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Destinar R$ 20.000.000 de recursos ordinários para a execução do

Programa Bolsa Verde e garantir que o IEF e a Emater atuem na operacionalização

do programa.

Proposta aglutinada:

Alterar finalidade da Ação 1061 BOLSA VERDE - FHIDRO, acrescentando a

expressão "priorizando a conservação de nascentes e matas ciliares".

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: 1061 - BOLSA VERDE - FHIDRO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 0 0,00

Estadual 70 28.515.636,00

Jequitinhonha / Mucuri 0 0,00

Sul de Minas 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: O pagamento por serviços ambientais é um circulo virtuoso de

garantia da qualidade ambiental e reconhecimento do protagonismo dos agricultores

familiares e produtores rurais no processo.

Priorizar a ampliação da disponibilidade hídrica.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.286/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Nilvânia Luiz Guimarães Barbosa (Prefeitura Municipal de Virgem
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da Lapa (Virgem da Lapa)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da

Criança e do Adolescente (Belo Horizonte)) / Carlos Roberto Santana (Associação de

Moradores do Bairro Santa Cecília (Juiz de Fora)) / Gilberto Donizete Ribeiro (instituto

Cidadania (Passos))

PROPOSTA: Ampliação de Recursos da Ação 1214 - Ampliação e Reestruturação

de Espaços Esportivos e de Atividades Físicas.

Proposta 112: Construção e um centro poliesportivo no bairro Santa Cecília de Juiz

de Fora.

Proposta 295: Inclusão na ação 1214 - Ampliação e reestruturação de espaços

esportivos e de atividades físicas de construção de vestiário e melhorias no campo de

futebol do Distrito de Santa Cruz, Município de Monte Belo.

Proposta 321: Apoio financeiro para efetivar melhorias nos campos de futebol no

povoado do Cansanção e nas comunidades rurais do Cafundó e Lagoa da Manga em

Virgem da Lapa. Valor: 90.000,00.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: 1214 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

E DE ATIVIDADES FÍSICAS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 3 973.657,37

Central 24 7.789.258,97

Centro Oeste 18 5.841.944,23

Jequitinhonha / Mucuri 5 1.622.762,28

Mata 9 2.920.972,11

Noroeste de Minas 2 649.104,91

Norte de Minas 11 3.570.077,03

Sul de Minas 28 9.087.468,80

Triângulo 9 2.920.972,11

JUSTIFICAÇÃO: Houve redução expressiva de metas físicas e financeiras para
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2011, apesar da execução orçamentária de apenas 22% até agosto de 2010. A

redução de recursos é de 98%, apesar da meta física proposta não ter sido

executada em 2010 (de 154, apenas 46 espaços foram reconstruídos até agosto).

Para o combate direto à drogas e incentivos a jovens, crianças, idosos e portadores

de deficiência, sob a importância da ativid

A área é uma das únicas oportunidades de esporte e lazer dos jovens na região.

Funciona como uma forma de prevenção às drogas e socialização comunitária.

No povoado e comunidades acima mencionados acontece anualmente o

campeonado rural de futebol, e os mesmos se encontram em situação precária, além

de serem utilizados pelas escolas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.287/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Inaina dos Santos Germanos (Instituição não informada) / Marilza

Fátima de Souza (Arte e Saúde em Linhares (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Acrécimo 10 unidades às metas físicas e de R$100.000,00 às metas

financeiras na ação 4461 para promover capacitação dos artesões e apoio à

realização de feiras, na região Mata.

Proposta aglutinada:

Fomentar a geração de emprego e renda na comunidade carente de Juiz de Fora,

por meio de cursos de artesanato, aquisição de material e da promoção de feiras.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 157 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM

MINAS GERAIS

AÇÃO: 4461 - QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 126 60.000,00

Mata 10 100.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de geração de emprego e renda nas áreas de maior
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vulnerabilidade de Juiz de Fora e da região da Zona da Mata.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.288/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Edílson Correa de Moura (INSTITUTO RESPIRAÇÃO (Contagem))

PROPOSTA:

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE FÁBRICA DE MEDICAMENTOS PARA OS

PROGRAMAS DE ASMA E DPOC NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS

GERAIS.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE

MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLÓGICOS

AÇÃO: 1 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE MEDICAMENTOS PARA

TRATAMENTO E CONTROLE DE ASMA E DPOC

Unidade: 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

Produto: PRÉDIO CONSTRUÍDO/MANTIDO

Unidade de medida: 164 - PRÉDIO

Finalidade da ação: CONSTRUIR E MANTER FÁBRICA DE MEDICAMENTOS

VISANDO O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE TRATAMENTO E CONTROLE

DE ASMA E DPOC NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO ESTADO.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 40.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO:

ESTUDOS DE PREVALÊNCIA INDICAM QUE 10 A 20% DA POPULAÇÃO TEM

ASMA E 15% TEM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC. A

ASMA É A TERCEIRA CAUSA DE INTERNAÇÃO NO SUS, ATINGINDO GASTOS

DE CERCA DE 100 MILHÕES/ANO NO BRASIL. ALÉM DISSO, 6 PESSOAS

MORREM POR ASMA A CADA DIA NO BRASIL POR FALTA DE TRATAMENTO

ADEQUADO E DIFICIL ACESSO AOS MEDICAMENTOS.
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POR SUA VEZ, A DPOC É A QUARTA CAUSA DE ADOECIMENTO E

MORTALIDADE NO MUNDO E O CUSTO MENSAL PARA ADQUIRIR OS

MEDICAMENTOS É DE APROXIMADAMENTE R$60,00/MÊS PARA OS CASOS

MODERADOS DA DOENÇA.

UMA VEZ QUE TODA A PRODUÇÃO MUNDIAL DE MEDICAMENTOS PARA AS

REFERIDAS DOENÇAS ESTÃO CONCENTRADAS EM GRANDES INDUSTRIAS -

O QUE TEM ELEVADO MUITO O PREÇO FINAL PARA OS PACIENTES - A

PRODUÇÃO DESSES REMÉDIIOS PELA FUNED PODERÁ ASSISTIR E

GARANTIR O ACESSO E O USO CORRETO DOS MEDICAMENTOS A MAIS DE 10

MILHÕES DE PESSOAS.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.289/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Roberta de Mesquita Ribeiro (Defensoria Pública de Minas Gerais

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alterar:

a finalidade da ação, incluindo em seu texto a capacitação dos Políciais Civis e

Militares, dos Bombeiros e dos Defensores Públicos; o produto, incluindo-se o

Defensor Público capacitado.

Ampliar as metas física (de 2.380 para 3.660) e financeira (de 2.426.400 para

4.902.994) da ação.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 5 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1277 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO

COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ

Produto: Servidor, Agente Comunitário e Defensor Público capacitado.

Finalidade da ação: PROMOVER ATIVIDADES FOCADAS NA CONSOLIDAÇÃO

DA FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E
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SEGURANÇA CIDADÃ, A FIM DE VIABILIZAR MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A

SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, COM APOIO DOS CONSELHOS

COMUNITÁRIOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEPS), REDUZINDO A SENSAÇÃO SUBJETIVA DE

INSEGURANÇA, capacitando os Policiais Civis e Militares, Bombeiros e Defensores

Públicos.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 3660 4.902.994,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de capacitar os Defensores Públicos na mediação

de conflitos, a fim de fortalecer a atuação extrajudicial e a atuação do Defensor como

agente de transformação social.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.290/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Francisco Mourão Vasconcelos (Associação Mineira de Defesa do

Ambiente - AMDA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: (RE)incluir a Ação 4054 (MONITORAMENTO ELETRONICO DO

TRANSPORTE DO CARVAO VEGETAL)

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: 1 - MONITORAMENTO ELETRONICO DO TRANSPORTE DO CARVAO

VEGETAL

Unidade: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Produto: 10854 - VEÍCULO MONITORADO

Unidade de medida: 213 - VEÍCULO

Finalidade da ação: MONITORAR ELETRONICAMENTE O TRANSPORTE DO

CARVÃO VEGETAL, VISANDO A INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,

MONITORAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO E CONSUMO DO CARVÃO
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VEGETAL.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 100 10.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O monitoramento eletrônico do transporte de carvão vegetal é um

mecanismo fundamental para o controle integrado da cadeia de produção, transporte

e consumo de do carvão vegetal. Atrasaros procedimentos para o controle eficaz da

atividade é estiumular o desmate clandestino, ampliando as consequências em

termos de perda de biodiversidade e outros impactos ambientais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.291/2010

(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação

de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico

Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar o objetivo do Programa 018 - Ensino médio profissionalizante -

e a finalidade da Ação 4306 - Atendimento ao ensino médio profissionalizante.

Proposta 93: Retirar da finalidade da Ação 4306 - Atendimento ao ensino médio

profissionalizante - a expressão "e apoiar a formação e capacitação profissional de

educadores da educação infantil".

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

Área de resultado: 2 - Protagonismo Juvenil

Objetivo do programa: Assegurar PARA OS ALUNOS em idade escolar DO

ENSINO MÉDIO, em todas as regiões do Estado, AS OPORTUNIDADES DE

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO, A PARTIR DE DIAGNÓSTICO

SOBRE O PERFIL E AS DEMANDAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ALUNOS E DO

MERCADO, onde moram .

JUSTIFICAÇÃO: Ampliar o acesso a todos os alunos em idade.

Qualificar o objetivo profissional focado no ensino médio especialmente.
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Retirar a formação dos professores de educação infantil do objetivo do programa e

da finalidade da ação, realocando, conforme a LDB, para programa de formação com

nível superior garantido.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.292/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Sebastião Dias Mendonça (Câmara Municipal de Guarani

(Guarani)) / Ubiratã Pinto Cerqueira (Sind. dos Trab. em Telecomunicações de M.G. -

SINTTEL-MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir, no currículo escolar, a disciplina "prevenção ao uso de

drogas".

Proposta aglutinada:

Ampliar o programa de combate às drogas, através do esclarecimento direto do

assunto dentro do programa de ensino.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

AÇÃO: 4189 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICAÇÃO: Proteção da saúde e da vida dos adolescentes, alertando-os

sobre os problemas advindos do uso das drogas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.293/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 1215 - Criação e Consolidação

de Polos de Desenvolvimento do Esporte.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA
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AÇÃO: 1215 - CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE

DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 112 44.800,00

Central 408 163.200,00

Centro Oeste 171 68.400,00

Mata 254 101.600,00

Norte de Minas 122 48.800,00

Sul de Minas 651 260.400,00

Triângulo 282 112.800,00

JUSTIFICAÇÃO: Houve redução proposta em 2011 de 12,15% dos recursos,

apesar da boa execução orçamentária até agosto de 2010.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.294/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Maurilio Carlos de Toledo (Câmara Municipal de Fronteira

(Fronteira)) / Daniel dos Reis (Instituição não informada)

PROPOSTA: Fornecer R$150.000,00 para a manutenção dos cursos

profissionalizantes de elétrica e solda da Escola Estadual João Kopke (convênio com

o Município de Fronteira).

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

AÇÃO: 4306 - ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

JUSTIFICAÇÃO: Devido a realização desses cursos, serão necessários recursos

para a manutenção dos mesmos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.295/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Belo Horizonte

PROPONENTE: Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey (Fórum Est. Combate

Trab. Infantil e Proteção ao Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Acréscimo da meta física e financeira tendo em vista as Olímpiadas

2016.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO

AÇÃO: 4123 - BOLSA-ATLETA

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 300 2.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A bolsa-atleta foi aprovada através da lei. Portanto há que garantir

recursos para o incentivo aos atletas que se destacam na sua modalidade esportiva.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.296/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Ações fiscais para atração de novas indústrias e estabelecimentos

comerciais para o Município de Araporã.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 40 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS

EMPRESAS-ÂNCORAS

JUSTIFICAÇÃO: Araporã perde várias oportunidades de atrair novas empresas

devido aos incentivos concedidos pelo Estado de Goiás.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.297/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e
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do Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Disseminar o Centro de Juventude de Minas Gerais, implantando-o

nas demais regiões do Estado

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 58 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS

AÇÃO: 1 - Implantação de Centros de Referência da Juventude

Unidade: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Produto: 10288 - CENTRO IMPLANTADO

Unidade de medida: 207 - UNIDADE

Finalidade da ação: Atender jovens em arte e cultura, habilitando-os para atuar

inclusive profissionalmente.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1 300.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O Centro da Juventude apresenta resultados positivos e, nos

municípios, a carência de intervenções ou recursos como esses levam ao

envolvimento com a marginalidade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.298/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Orlando Pereira da Silva (Prefeitura Municipal de Ninheira

(Ninheira)) / Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no

Brasil (Itaobim)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar a ação 2005 - Apoio a conselhos municipais e tutelares da

CA - como ação: "Apoio à estruturação dos conselhos municipais e tutelares dos

direitos da criança e do adolescente".

Proposta aglutinada:

Assegurar recursos para estruturação, funcionamento e capacitação dos Conselhos

Tutelares, para a operacionalização do Sistema de Informações para a Infância e a
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Adolescência - SIPIA -, inclusive via Web, e para a aquisição de veículos.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO: 1 - Apoio à estruturação dos conselhos municipais e tutelares dos direitos

da criança e do adolescente

Unidade: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Produto: Conselhos fortalecidos

Unidade de medida: 52 - CONSELHO

Finalidade da ação: Apoiar a estruturação dos conselhos, possibilitando melhor

desemepenho de suas atribuições.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Apoiar a estruturação dos conselhos para além das áreas de alto

índice de exploração sexual - a maioria dos conselhos foi criada, mas funcionam em

condições de extrema precariedade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.299/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar a ação 4494 - Capacitação continuada dos operadores do

Sistema de Garantias dos Direitos - Escola de Conselhos.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO: 1 - Capacitação continuada dos operadores da Política de Garantia dos

Direitos da Criança e do Adolescente - Escola de Conselhos

Produto: 11360 - CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: 779 - CONSELHEIRO

Finalidade da ação: Capacitação de conselheiros e outros atores do Sistema de
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Garantias dos Direitos.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1000 6.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Os conselheiros são eleitos a cada três anos, bem como os do

CMDCAS - precisam de capacitação continuada, para estarem aptos para suas

atribuições.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.300/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Carlos Roberto Santana (Associação de Moradores do Bairro

Santa Cecília (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Implantar cursos profissionalizantes, de informática e de música na

centro da Associação de Bairro Santa Cecília

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

AÇÃO: 4190 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

JUSTIFICAÇÃO: Promover geração de renda e aumentar a qualidade profissional

para a empregabilidade ser assegurada, visando à proteção social de nossos

adolescentes.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.301/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Sergio Hirle de Souza (Espasso CONSEG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alterar a finalidade da Ação 1128 - Valorizar o profissional da área de

saúde mental, em especial os médicos psiquiatras, de forma a proporcionar o

atendimento qualificado à população prisional.

Alterar a meta física e financeira da Ação 1128 - Região Estadual - Meta física (115)

- Meta financeira (R$ 345.000,00)
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ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: 1128 - IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS

UNIDADES PRISIONAIS

Produto: profissional valorizado

Unidade de medida: pessoa

Finalidade da ação: Valorizar o profissional da área de saúde mental, em especial

os médicos psiquiatras, de forma a proporcionar o atendimento qualificado à

população prisional.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 6 227.003,00

Central 44 2.572.504,00

Centro Oeste 7 243.092,00

Estadual 115 345.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 9 236.219,00

Mata 18 603.781,00

Noroeste de Minas 5 179.759,00

Norte de Minas 8 287.557,00

Rio Doce 11 454.153,00

Sul de Minas 17 578.915,00

Triângulo 10 556.684,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de maior valorização do profissional da área saúde,

com implantação do piso salarial da categoria, compatível com o valor pago em

instituições de saúde.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.302/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte
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PROPONENTE: Maria Emília da Silva (Instituto de Promoção, Pesquisa e

Intervenção em Direitos Hu (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão de ação no Programa 005, com o objetivo de acrescentar

capacitação para servidores da Polícia Militar, a fim de prestar serviços de proteção

específica aos defensores de direitos humanos ameaçados de morte no Estado.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 5 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1 - Capacitação de Policiais Militares para atuação no Programa de

Proteção aos defensores de direitos humanos.

Unidade: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Produto: 10465 - SERVIDOR CAPACITADO.

Unidade de medida: 387 - SERVIDOR

Finalidade da ação: Realizar atividades de capacitação específicas de proteção aos

defensores de direitos humanos ameaçados de morte para os servidores da Polícia

Militar.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 100 200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A implantação do Programa de Proteção aos Defensores de

Direitos Humanos no Estado, conforme diretriz do Plano Nacional de Direitos

Humanos, supõe capacitação específica dos policiais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.303/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Honório José de Lacerda (Instituição não informada) / Valdir Inácio

Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Provisão de infraestrutura (iluminação, asfalto, meio-fio, sinalização e

rede de água) para o Bairro Liberdade, em Araporã.

Proposta aglutinada - Texto:
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Implantação de Anel Viário em Limeira do Oeste.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 26 - MINAS AVANÇA

AÇÃO: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 7.000.000,00

Sul de Minas 2 13.500.000,00

Triângulo 2 20.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O Bairro Liberdade possui caráter comercial e industrial, e

necessita de investimentos em infraestrutura para atração de investimentos.

Proposta aglutinada - Justificativa:

A construção do anel é justificada para permitir que a cana seja processada pela

usina instalada no município sem a necessidade de que caminhões transitem por

dentro da cidade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.304/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Eunice Tavares de Paiva (Associação de Amigos do Trevo -

ATREVO (Belo Horizonte)) / Eunice Tavares de Paiva (Associação de Amigos do

Trevo - ATREVO (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criar e implantar o Parque Estadual da Pampulha, com ação

emergencial de proteção e recuperação de nascentes, brejos e manaciais e

implantar, na área do parque o Museu da Água e do Meio Ambiente - MAM -,

conteplando aspectos relativos à educação, lazer, pesquisa, preservação e

recuperação de nascentes.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA
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AÇÃO: 1 - Criação e implementação do Parque da Pampulha e do Museu da Água

Finalidade da ação: Criar e implantar o Parque Estadual da Pampulha e do Museu

da Água

JUSTIFICAÇÃO: A criação e implantalção do Parque Estadual da Pampulha tem

por finalidade a preservação e recuperação de cerca de 30 nascentes já catalogadas

e georeferenciadas, manaciais, áreas de brejo e de recarga do lençol freático.

Essas nascentes , manaciais, áreas de brejo contribuem significativamente com a

água necessária à manutenção do espelho d'água da lagoa da Pampulha.

A área estudada é de aproximadamente 140.000m², da qual parte é de propriedade

particular e parte é área pública, de propriedade da PBH.

Já o Museu, pretende organizar, inovar e promover o turismo no local, promover

ações de educação ambiental, promover pesquisa da dinâmica do ciclo hidrológico,

degradação e recuperação de áreas degradadas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.305/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Evina Teixeira da Cruz (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Medina (Medina)) / Geralda Helena Goes Guerra (Conselho Estadual do Idoso - CEI

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alteração da Finalidade da Ação 4056 - Edudação e Extensão

ambiental, acrescentando-se ao final a expressão "com atenção especial à classe

idosa".

Proposta aglutinada:

Apoiar projeto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina, dedicado à

educação ambiental, voltado especificamente para a conservação de nascentes.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

AÇÃO: 4056 - EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL

2011Regionalização

M. Física M. Financeira
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Central 1 60.000,00

Centro Oeste 1 60.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 2 120.000,00

Mata 1 73.000,00

Noroeste de Minas 1 60.000,00

Norte de Minas 1 60.000,00

Rio Doce 1 60.000,00

Sul de Minas 1 60.000,00

Triângulo 1 60.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Com o crescimento da população idosa em nossa sociedade,

julgo importante a sua participação em todos os seguimentos sociais.

Nota:

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.306/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Carlos Roberto Santana (Associação de Moradores do Bairro

Santa Cecília (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Alocação de recursos para o desenvolvimento de projetos esportivos

com vistas à inclusão social, na região de Juiz Fora, especialmente no Bairro Santa

Cecília

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO

AÇÃO: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 2 7.173.226,00

Mata 1 700.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Fomentar a prática e o desenvolvimento do esporte

proporcionando a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população, a
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integração e inclusão sociais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.307/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara)) / Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara)) / Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara)) / Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara))

PROPOSTA: Asfaltamento e ampliação do Aeroporto de Tupaciguara.

Proposta aglutinada - texto: Asfaltamento e ampliação do aeroporto de

Tupaciguara.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 26 - MINAS AVANÇA

AÇÃO: 4141 - DESENVOLVIMENTO DO MODAL AEROVIÁRIO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 1 6.990.000,00

Mata 0 0,00

Noroeste de Minas 0 8.400.000,00

Norte de Minas 1 15.909.553,00

Sul de Minas 0 3.430.000,00

Triângulo 1 10.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Não preenchida pelo proponente.

Justificativa da proposta aglutinada: Fornecida, mas não se relaciona com a

proposta.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.308/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Valdir Carvalho da Silva (Associação de Amigos Amantes da Arte

de Juiz de Fora (Juiz de Fora)) / Andreia Crescêncio da Costa (Instituição não

informada)

PROPOSTA: Acrescenta R$270.000,00 à ação 4149 - Qualificação social e

profissional dos trabalhadores, para atender a região Mata.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

AÇÃO: 4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 119 89.052,00

Central 1738 673.203,00

Centro Oeste 435 325.526,00

Jequitinhonha / Mucuri 198 148.170,00

Mata 277 477.289,00

Noroeste de Minas 119 89.052,00

Norte de Minas 317 237.222,00

Rio Doce 237 177.355,00

Sul de Minas 515 385.392,00

Triângulo 237 177.355,00

JUSTIFICAÇÃO: O objetivo é capacitar jovens da região nas áreas de artesanato,

informática e áreas que o mercado demandar.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.309/2010

(Inclusão de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: criar programa de qualificação profissional para jovem, adultos e
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idosos sem qualificação para o mercado de trabalho, que compreenda um programa

de transferência de renda.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 1 - inclusão profissional com transferência de renda

Tipo de programa: 1 - Finalístico

Área de resultado: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

JUSTIFICAÇÃO: Faz-se necessário capacitar pessoas para o mercado de trabalho

como forma de prevenção e combate à violência, à criminalidade, à prostituição e as

DSTs. Os cursos devem ser oferecidos em parceria com o governo federal, estadual

e com a ONG proponente.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.310/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Sandra Mara Alburquerque Bossio (Centro Pela Mobilização

Nacional (Belo Horizonte)) / Aline Pacheco Silva (Instituto de Promoção, Pesquisa e

Intervenção em Direitos Hu (Belo Horizonte)) / Sandra Mara Alburquerque Bossio

(Centro Pela Mobilização Nacional (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão de Ação no Programa 005 - Criar e implantar o Programa de

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) para os Policiais Civis, os Agentes

Penitenciários, os Agentes Socioeducativos, os Defensores Públicos e os servidores

dos quadros administrativo e técnico dos órgãos de defesa social.

Propostas aglutinadas:

Inclusão de ação no programa 005 destinada à criação de um serviço de referência,

multidisciplinar, para os agentes penitenciários e socioeducativos.

Alterar o objetivo do Programa 020, incluindo em seu texto referência à prevenção a

vitimização secundária dos profissionais do sistema prisional.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 5 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1 - Assistência à Saúde dos Profissionais do Sistema de Defesa Social
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Unidade: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Produto: 10292 - SERVIÇO ATENDIDO

Unidade de medida: 387 - SERVIDOR

Finalidade da ação: Prestar atendimento médico e psicossocial para os servidores

do Sistema de Defesa Social, com vistas à prevenção e aotratamento dos agravos

oriundos da vitimização secundária a que estão submetidos.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1000 200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A proposta foi priorizada no Fórum Técnico "Segurança Pública:

Drogas, Criminalidade e Violência", visando a prevenção da vitimização secundária

(stress, fadiga, angústia, depressão) desses profissionais.

Propostas aglutinadas - justificativas:

- É fato o adoecimento de diversos agentes, penitenciários e socioeducativos,

decorrente do trabalho estressante, engessador e estigmatizado pela população.

Diante disso, faz-se necessário a criação de um espaço que atenda suas

necessidades.

- Os profissionais do sistema prisional, efetivou ou contratados, precisam ser

preventivamente avaliados e tratados, para que tenham condições físicas e

psicológicas de prestarem um atendimento mais humanizado aos privados de

liberdade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.311/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Wilson Carlos de Lima (Associação dos Professores Públicos de

Minas Gerais - APPMG (Belo Horizonte)) / Wilson Carlos de Lima (Associação dos

Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar o atendimento do Programa Escola viva, comunidade ativa

aos alunos do Programa Ensino médio profissionalizante, independentemente da

escolas do PEP estarem em área de risco.
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Proposta 127: Contratar e capacitar profissionais para atender o Programa Escola

viva, comunidade ativa que será disponiblizado aos alunos do Programa Ensino

médio profissionalizante.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 18 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

AÇÃO: 1 - Ensino Médio Profissionalizante participante do Escola Viva,

Comunidade Ativa

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 11271 - ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO

Unidade de medida: 11 - ALUNO

Finalidade da ação: Disponibilizar aos alunos do ensino médio profissionalizante a

ação correspondente do Programa Escola viva, comunidade ativa.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Triângulo 16740 1.500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Combater a evasão escolar, visando a melhoria da oferta de

programas de inclusão social. Contratar e capacitar profissionais para desenvolver as

atividades do Programa Escola viva, comunidade ativa nos fins de semana, evitando-

se a evasão escolar.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.312/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Flávio Antônio Bechir (Câmara Municipal de Campo Belo (Campo

Belo))

PROPOSTA: FIRMAR PARCERIAS E/OU CONVÊNIOS COM AS FACULDADES

DE MEDICINA, A FIM DE INCLUIR ALUNOS DESSES CURSOS NAS EQUIPES DE

SAÚDE DE FAMÍLIA, EM REGIME DE INTERNATO RURAL.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO: 1 - INCLUSÃO DE ALUNOS DE MEDICINA DO INTERNATO RURAL NAS
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EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

JUSTIFICAÇÃO: ESSE TIPO DE PARCERIA POSSIBILITARÁ O MELHOR

ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE OS MÉDICOS DO PSF NEM

SEMPRE CUMPREM A SUA CARGA HORÁRIA TOTAL.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.313/2010

(Inclusão de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: criação de programa voltado para o fortaleciemtno das ONGs de

utilidade públicca municipal, estadual e federal, assegurando o financiamento de suas

ações sem intermediação dos conselhos e garantindo recursos para infraestrutura,

por intermédio do governo federal e estadual.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 1 - Fortalecimento de ONG

Tipo de programa: 1 - Finalístico

Área de resultado: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

Objetivo do programa: apoiar financeiramnte as entidades com título de utilidade

pública federal, estadual e municipal

JUSTIFICAÇÃO: Esse programa se justifica pelo fato de os conselhos

apresentarem resistência em acolher projetos de determinadas entidades por

diferenças ideológicas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.314/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Ronaldo Wilson Santos (UEMG - Fund. Educacional de Ensino

Superior de Frutal - FESF (Frutal)) / Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de

Araporã (Araporã)) / Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de
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Tupaciguara (Tupaciguara)) / Jair Heitor Duarte (Prefeitura Municipal de Frutal

(Frutal)) / Benice Nery Maia (Prefeitura Municipal de Itapajipe (Itapajipe)) / Ronaldo

Wilson Santos (UEMG - Fund. Educacional de Ensino Superior de Frutal - FESF

(Frutal)) / Ronaldo Wilson Santos (UEMG - Fund. Educacional de Ensino Superior de

Frutal - FESF (Frutal))

PROPOSTA: Provisão de infraestrutura urbana (asfaltamento e recapeamento de

ruas) no Município de Frutal.

Propostas Aglutinadas:Término da Praça da Bíblia de Araporã.

Abertura e asfaltamento da Rua Lindolfo Vieira Torres, entre o distrito industrial e o

Bairro Andorinhas, em Tupaciguara.

Construção de trevo para acesso ao centro da cidade de Itapagipe.

Pavimentar 30 mil metros de vias internas da UEMG.

Implantação e pavimentação da avenida de acesso ao campus da UEMG em Frutal,

até o aeroporto do município, numa extensão de aproximadamente 2km.

Duplicação da Av. Prof. Mario Palmeira, que dá acesso ao Campus da UEMG em

Frutal, em uma extensão de 800 metros.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES

AÇÃO: 4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1 20.000,00

Triângulo 7 5.250.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Com o crescimento da cidade, existem diversos bairros com ruas

sem asfaltamento, o que acarreta diversos problemas.

Propostas aglutinadas - justificativas:

A primeira etapa da obra foi realizada com apoio do governo do estado, sendo

requisitado o término da obra

A Avenida do Contorno circunda a cidade pelo fora da área urbana. A construção

do trevo, a partir da rodovia MG-255, auxiliaria na acesso ao centro da cidade, com

redução no número de acidentes, especialmente aqueles envolvendo crianças.
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Resguardar a saúde dos usuários do campus.

Melhorar o fluxo de pessoas (sic) que utilizam o aeroporto.

Melhoria do acesso ao campus e melhoria das condições de segurança

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.315/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Ubiratã Pinto Cerqueira (Sind. dos Trab. em Telecomunicações de

M.G. - SINTTEL-MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: CRIAÇÃO DE UM "CALL CENTER" PARA ATENDIMENTO E

MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE IDOSOS E DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

FÍSICA.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA - LOGÍSTICA E APOIO AS REDES DE

ATENÇÃO

JUSTIFICAÇÃO: APESAR DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AOS IDOSOS E

AOS DEFICIENTES FÍSICOS, EM MUITOS CASOS, ESSAS PESSOAS TÊM QUE

CHEGAR MUITO CEDO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERMANECENDO

POR MUITO TEMPO NA FILA ATÉ QUE COMECEM A SER DISTRIBUIDAS AS

SENHAS PARA O ATENDIMENTO.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.316/2010

(Inclusão de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação de um programa sustentador de habitação para beneficiar

famílias com restrições econômicas e sem qualificação profissional, contemplando as

seguintes ações: 1) cursos de capacitação profissional, 2) transferência de renda, e 3)

apoio psicológico e social.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
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PROGRAMA: 1 - Programa Sustentador de Habitação

Área de resultado: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

Objetivo do programa: garantir habitação para população de baixa renda.

JUSTIFICAÇÃO: Trata-se de um programa absolutamente necessário para impedir

que as famílias destituídas de meios de sobrevivência usem o mercado paralelo de

drogas para sustentar a família. Éfundamental que esta política seja realizada em

parceria com o governo federal e as organizações não governamentais de utilidade

pública.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.317/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Simone Alverenga Borja (Assoc. Conserv. Ambiental Serra da

Calçada - Arca Amaserra (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação do Monumento Natural da Serra da Calçada

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: 1058 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 3800 4.000.000,00

Estadual 10000 1.260.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A importância da área para o abastecimento da RMBH, turismo,

esporte e geração de emprego e renda, justifica a proposta.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.318/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Janice Pereira de Araújo Carvalho (Fórum Estadual Lixo e

Cidadania (Belo Horizonte))
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PROPOSTA: Alteração da Finalidade da Ação 1067.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 1067 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA

DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Finalidade da ação: Realizar vistorias dos sistemas de destinação final adequada

de resíduos sólidos urbanos em implantação financiados em anos anteriores.

JUSTIFICAÇÃO: A ação destina-se à implantação e acompanhamento de sistemas

de disposição final de resíduos sólidos urbanos e não a estudos para concessão.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.319/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Alexandre Berquó Dias (Prefeitura Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara)) / Madalena Uemura Barbosa (Câmara Municipal de São Francisco de

Sales (São Francisco de Sales))

PROPOSTA: Abertura e asfaltamento da rua ligando a cidade de Tupaciguara ao

distrito industrial ( +- 1000 metros)

Proposta aglutinada:

Asfaltar o trecho de acesso à "Prainha" a partir da MG 255 (passa pela av. 20) em

São Francisco Sales.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 116 - CAMINHOS DE MINAS

AÇÃO: 1075 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E

READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 5 10.000,00

Central 5 10.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 5 10.000,00



____________________________________________________________________________
730

Mata 0 0,00

Norte de Minas 5 10.000,00

Rio Doce 5 10.000,00

Triângulo 7 10.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Evitar transito dos trabalhadores pela BR 452 (único acesso) e

diminuir a distância do distrito industrial ao centro da cidade.

Proposta aglutinada - Justificativa:

- Facilitar o acesso ao ponto turístico.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.320/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã

(Araporã)) / Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara)) / Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara)) / Madalena Uemura Barbosa (Câmara Municipal de São Francisco de

Sales (São Francisco de Sales)) / Cristino Ferreira Urzedo (Instituição não informada)

/ Nair Ferreira Faria Araújo (Câmara Municipal de Itapajipe (Itapajipe)) / Maíza

Signorelli (Câmara Municipal de Frutal (Frutal)) / Dalva Maria de Queiroz Tiago

(Prefeitura Municipal de Carneirinho (Carneirinho)) / Edgar José de Lima (Câmara

Municipal de Guarda-Mor (Guarda-Mor))

PROPOSTA: Asfaltamento da estrada que sai da BR 188, Km 236, passando pela

Vila Santo Antônio, no Município de Guarda-Mor, em Minas Gerais, até a divisa do

Rio Verde, em Goiás.

Propostas aglutinadas:

Asfaltamento da ligação da BR 452 para os povoados Brilhante e Bálsamo, em

Tupaciguara (Zona Rural).

Asfaltamento da MG 734 que liga Tupaciquara à Bálsamo.

Asfaltamento da rodovia que liga São Francisco de Sales a Campina Verde.
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Concluir o trecho de acesso ao porto hidroviário de Iturama.

Asfaltamento da via que liga a Vila Coqueiros, no Município de Itapagipe, à MG 255.

Recuperação na malha rodoviária e construção do asfalto de Frutal à Vila Barroso.

Asfaltamento da estrada que liga o município de Carneirinho ao Distrito de Estrela

da Barra, passando pela sede da usina Coruripe.

Interligação da BR-153 com a BR 452 ( cerca de 2KM).

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 56 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

AÇÃO: 1353 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NA

FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 0,00

Triângulo 10 81.980.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A estrada tem uma extensão de 33 Km de terra e elevado fluxo de

veículos pesados, tanto para o transporte de passageiros como para o escoamento

da produção. O Município de Guarda-Mor possui uma frota pequena de máquinas

para manutenção da rodovia. Temos um elevado números de áreas irrigadas e

volume significativo de pecuaristas. Com a estrada existente no local onera-se ainda

mais os agropecuaristas, pois acaba aumentando o valor do frete de suas

mercadorias e isto reflete também em seus produtos.

Propostas aglutinadas - justificativas:

- melhoria de acesso para o trânsito de veículos de passageiros e de carga, atração

de investimentos, redução de custos na produção agropecuária e incentivo ao

turismo.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.321/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Francisco Carlos Pardini (Associação dos Pescadores e
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Aquicultores de São Francisco de (São Francisco de Sales))

PROPOSTA: Construção e/ou readequação de pontes no município de São

Francisco Sales.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES

AÇÃO: 4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1 20.000,00

Triângulo 1 10.000,00

JUSTIFICAÇÃO: As pontes atualmente existentes foram construídas em madeira e

precisam de uma nova estrutura, mais adequada.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.322/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Madalena Uemura Barbosa (Câmara Municipal de São Francisco

de Sales (São Francisco de Sales)) / Ronaldo Wilson Santos (UEMG - Fund.

Educacional de Ensino Superior de Frutal - FESF (Frutal))

PROPOSTA: Reconstrução da Ponte Cônego Aldeia Nova, que dá acesso ao

Projeto de Assentamento Queixada, bem como a diversas propriedades rurais (São

Francisco de Sales).

Proposta aglutinada:

Interseção em dois níveis com construção de viaduto na MG 255, nas proximidades

do km 1,5 (Frutal).

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

AÇÃO: 4543 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E

VIADUTOS)

Regionalização 2011
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M. Física M. Financeira

Central 3 1.615.000,00

Mata 1 1.150.000,00

Noroeste de Minas 0 185.000,00

Triângulo 2 20.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Melhoria do acesso.

Proposta aglutinada - justificativa:

- Melhorar o acesso dos alunos, professores e servidores, bem como dos visitantes

de cidades vizinhas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.323/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Janice Pereira de Araújo Carvalho (Fórum Estadual Lixo e

Cidadania (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Reinclusão da Ação 4492 APOIO ÀS COOPERATIVAS E

ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, com o objetivo de

promover a auto-sustentabilidade das associações de catadores de materiais

recicláveis.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 1 - APOIO ÀS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE

MATERIAIS RECICLÁVEIS

Unidade: 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Produto: 11106 - ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: 617 - ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

Finalidade da ação: APOIAR AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, VISANDO À SUA INSERÇÃO NA

GESTÃO MUNICIPAL INTEGRADA DE RESÍDUOS, COM ÊNFASE NA COLETA

SELETIVA E RECICLAGEM
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2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 50 200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: As associações de catadores de materiais recicláveis prestam um

serviço ambiental e econômico reduzindo o material que iria para os lixões. O Estado

deveria remunerá-los (aos catadores) pelo serviço ambiental que prestam.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.324/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Sandra Mara Alburquerque Bossio (Centro Pela Mobilização

Nacional (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão de ação no Programa 021, destinada a promover a

informatização dos prontuários dos condutores de veículos adaptados aos deficientes

físicos, com previsão de metas física e financeira.

Proposta aglutinada:

Inclusão de ação no programa 021, com o objetivo de promover a informatização

dos prontuários médicos dos usuários do Hospital da Polícia Civil, com previsão de

metas física e financeira.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

AÇÃO: 1 - Informatização dos Prontuários dos Condutores de Veículos Adaptados.

Unidade: 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

Produto: Prontuário informatizado

Unidade de medida: Prontuário

Finalidade da ação: Melhorar o atendimento ao deficiente físico no que diz respeito

ao setor de habilitação e de veículos adaptados, proporcionando maior rapidez e

segurança na consulta de dados desse segmento.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira
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Central 35000 17.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A necessidade de melhorar o atendimento no setor de habilitação

e de veículos adaptados aos deficientes físicos, proporcionando maior rapidez e

segurança na consulta de dados desse segmento.

Proposta aglutinada - Justificativa:

- Possibilitar o atendimento médico, principalmente o emergencial, propiciando

maior segurança, acesso mais rápido e informações mais completas do Policial Civil e

demais usuários.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.325/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Welshman Gustavo Pinheiro (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Maurilio Carlos de Toledo

(Câmara Municipal de Fronteira (Fronteira))

PROPOSTA: Disponiblizar R$300.000,00 para a aquisição de veículo para efetuar o

transporte escolar de estudantes dos Municípios de Fronteira/MG para São José do

Rio Preto/SP.

Proposta aglutinada:

Criar uma ação para compra e manutenção de ônibus para as escolas estaduais,

com a finalidade específica de projetos diversos que exijam transporte, tal como,

excursões.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL

AÇÃO: 2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICAÇÃO: O veículo que faz o transporte dos estudantes tem mais de dez

anos de vida útil, encontra-se em péssima condições e sua manutenção é cara.

Proposta aglutinada - justifcativa:

- Algumas escolas técnicas federais dispõem desse transporte, o que facilita que

aos alunos ampliar seus horizontes e perspectivas de vida ao conhecer novos
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lugares.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.326/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Janice Pereira de Araújo Carvalho (Fórum Estadual Lixo e

Cidadania (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Altera metas físicas e financeiras da Ação 1072 - Implantação da

coleta seletiva, reaproveitamento e reciclagem.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 1072 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E

RECICLAGEM

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 20 400.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Os Municípios precisam dos recursos para trabalharem com as

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis numa proposta

econômica, ambiental e social de inclusão desta população que vive da catação. Há

custos de consertos de prensas, luz, água e manutenção.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.327/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Antonio Neves de Campos (Associação de Apicultores de Juiz de

Fora e Região (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Alocação de recursos para a formação de uma cooperativa regional

de apicultura em Juiz de Fora e região.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

JUSTIFICAÇÃO: Existe, atualmente, grande demanda de mel para exportação,
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própolis verde e pólem. A criação de uma cooperativa seria de grande importância

para atender a essa demanda e promover o fortalecimento dessa atividade.

(foi anexado documento à proposta)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.328/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Emília da Silva (Instituto de Promoção, Pesquisa e

Intervenção em Direitos Hu (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Garantir a oferta de cursos com conteúdos relacionados aos direitos e

garantias fundamentais para presos e egressos do sistema prisional.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: 1 - Implantação de núcleos de ensino para presos e egressos

Produto: Preso e egresso estudando

Unidade de medida: preso e egresso

Finalidade da ação: Garantir a oferta de cursos com conteúdos relacionados aos

direitos e garantias fundamentais para os presos e os egressos do sistema prisional.

JUSTIFICAÇÃO: Os cursos de Direitos Humanos para os presos e egressos do

sistema prisional são importantes para humanização do sistema.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.329/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth (Instituição não

informada) / Maria Aparecida Rita de Cássia Vitorino Coelho dos Santos

(CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(Ouro Preto)) / Maria da Consolação Faria (Cons. Est. dos Direitos da Criança e do

Adolescente - CEDCA (Belo Horizonte)) / Selmara Mamede Simões Ferreira

(Promotoria da Infância e da Juventude Infracional (Belo Horizonte)) / Selmara
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Mamede Simões Ferreira (Promotoria da Infância e da Juventude Infracional (Belo

Horizonte)) / Selmara Mamede (Interfóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescen (Belo Horizonte)) / Selmara Mamede Simões Ferreira (Promotoria da

Infância e da Juventude Infracional (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Construção de mais três centros socioeducativos - Seds, com

infraestrutura adequada para a educação profissionalizante e a reinserção social.

Propostas aglutinadas:

Ampliação das metas da ação 1206.

Alterar a regionalização da ação 1205 do programa 004, incluindo o Vale do Aço

(Região Rio Doce), com previsão de meta financeira de 8 milhões e 500 mil para cada

região, com aumento de 25 milhões e 500 mil no total já previsto na ação.

Restauração da ação 1206 do Programa 004, da forma como estava prevista para

2010, com alteração do nome, produto, unidade de medida e regionalização.

Regionalizar as metas física e financeira, ampliando o valor total, de forma que

contemple a construção de no mínimo 3 centros socioeducativos na região do Mucuri

e Jequitinhonha.

Solicitação de audiência pública, a ser realizada pela Comissão de Participação

Popular com a presença da Seplag, Setop e Seds, para discutir a priorização da

construção de unidades socioeducativas, tendo em vista o congestionamento de

vagas nas unidades de acautelamento provisório de adolescentes e a colocação

irregular dos mesmos em cadeias públicas.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

AÇÃO: 1206 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS - SEDS

Novo nome: Reforma de Centros Socioeducativos

Produto: 10948 - CENTRO SOCIOEDUCATIVO REFORMADO

Unidade de medida: 44 - CENTRO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 10 2.400.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Devido à falta de Centros Socioducativos, os adolescentes
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autores de atos infracionais estão sendo acautelados em cadeias, ou em centros

superlotados.(OBS: Foco na região de Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Ouro Branco.)

Propostas aglutinadas - Justificativas:

- As vagas de internação para adolescentes são insuficientes e a ampliação das

vagas programada para 2010 não foi executada.

- Não há Centros Socioeducativos nas regiões Sul e Vale do Aço.

- As atividades antes previstas na ação 1206, de 2010, conforme informações do

gestor, foram agregadas na ação 2065. Essa agregação em uma ação genérica

prejudica a transparência na execução dos recursos.

- Só existe um centro socioeducativo para atender a região Jequitinhonha/Mucuri.

- Apesar de ser uma demanda reconhecida, a execução orçamentária prevista para

a ação 1205 mantém-se baixíssima nos últimos dois anos, inclusive com redução da

meta financeira para 2011.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.330/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Andreia Crescêncio da Costa (Instituição não informada) /

Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais (Belo

Horizonte)) / Daniel Moreira da Silva (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim))

/ Jardel Mendes Ferreira (Centro de Convivência Arco Íris (Medina))

PROPOSTA: Acréscimo na meta financeira da Ação 4169 - Apoio ao Artesanato, de

modo a contribuir para a valorização, produção e comercialização do artesanato

tradicional e indígena do Estado:

a) R$150.000,00 para a região Jequitinhonha/Mucuri;

b) R$50.000,00 para a região da Mata;

c) R$150.000,00 para atendimento aos indígenas.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4169 - APOIO AO ARTESANATO

Regionalização 2011
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M. Física M. Financeira

Estadual 200 150.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 100 150.000,00

Mata 50.000,00

Norte de Minas 80 21.400,00

Triângulo 70 17.400,00

JUSTIFICAÇÃO: O artesanato é hoje uma das principais fonte de renda dos povos

indígenas, no entanto, eles não possuem estratégias de organização e

comercialização, não têm acesso ao mercado.

Necessidade de fomentar as ações desenvolvidas na região, na área do artesanato,

para a população de baixa renda.

No entanto, necessita-se de um maior investimento.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.331/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Solicitação de linhas de crédito para construção e reforma das sedes

administrativas das prefeituras do Estado.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES

JUSTIFICAÇÃO: A centralização e a modernização administrativa redundam em

benefícios para os cidadãos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.332/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Geralda Helena Goes Guerra (Instituição não informada)

PROPOSTA: Que as Instiuições de Longa Permanência de Idosos - ILPIs - sejam

atendidas pelas equipes de Saúde da Família.
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ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

AÇÃO: 1116 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF

JUSTIFICAÇÃO: A assistência à saúde é a base para que essa parcela da

população (idosos em ILPIs) possa atuar e contribuir com sua experiência e

sabedoria.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.333/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Carlos Augusto de Aguiar Silveira (Espasso CONSEG (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão de ação nova no Programa 189, destinada a reformar,

adequar e equipar a Delegacia Especializada de Acidentes de Veículos, para o

atendimento de pessoas com necessidades especiais, criando setores de Polícia

Comunitária, de Relações Públicas e de Psicologia, com previsão de metas física e

financeira.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA

POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

AÇÃO: 1 - Reforma e Adequação da Delegacia de Acidentes de Veículos.

Unidade: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: Delegacia reformada

Unidade de medida: 252 - DELEGACIA

Finalidade da ação: Reformar, adequar e equipar a Delegacia Especializada de

Acidentes de Veículos, para o atendimento às pessoas com nessecidades especiais,

criando setores de Polícia Comunitária, de Relações Públicas e de Psicologia, a fim

de aprimorar o atendimento ao público.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 100.000,00
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JUSTIFICAÇÃO: Como esta Delegacia é voltada para a cidadania e para a

prestação de assistência às vítimas envolvidas em acidentes, faz-se necessária sua

estruturação para o atendimento de pessoas com necessidades especiais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.334/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Rogério Delamare Coutinho Ruas (MDA - Programa Garantia

Safra (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Integração das ações 1375, 1400, 1056, 1043, 1398, 1101, 1367, do

programa 059 - Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva, em uma ação

unificada de convivência com o semiárido, específica ao agricultor familiar.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1 - Convivência com o Semiárido

Unidade: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE

DE MINAS GERAIS

Produto: 0 - A DEFINIR

Unidade de medida: 0 - A DEFINIR

Finalidade da ação: Atendimento às famílias do Semiárido com ações e alternativas

de convivência.

JUSTIFICAÇÃO: Prover o semiárido mineiro de políticas públicas com maior

integração no âmbito do governo estadual, otimizando tempo e recursos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.335/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Carlindo Dourado Souza (Câmara Municipal de Araçuaí (Araçuaí))

PROPOSTA: Fiscalizar os serviços de esgotamento sanitário nos municípios onde

já foram executados ou em andamento.
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ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 48 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

JUSTIFICAÇÃO: Em Araçuaí, sengundo a empresa que está executando os

serviços, os recursos já acabaram e ainda faltam mais de 40% para o término. Os

serviços já implantados funcionam precariamente e com as obras mal feitas o

dinheiro está sendo jogado pelo ralo.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.336/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: amplia metas física em 100 e financeira em R$3.000.000,00 na ação

1302 - construção, reformas e melhorias de unidades habitacionais, para atender

comunidades indígenas

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 25 - LARES GERAES

AÇÃO: 1302 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES

HABITACIONAIS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 0 0,00

Estadual 100 3.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 0 0,00

Norte de Minas 0 0,00

Rio Doce 0 0,00

Sul de Minas 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A Sedru já realizou diagnóstico habitacional. Muitas famílias

indígenas não têm moradia dígna, vivendo em áreas de risco (de doenças) e não tem

meios própros de garantir moradia.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.337/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Daniel Marinho de Miranda (Associação dos Municipios do Baixo

Vale do Rio Grande (Itapajipe))

PROPOSTA: Construir e reformar quadras poliesportivas em escolas estaduais no

Triângulo Mineiro.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

JUSTIFICAÇÃO: Atualmente, existe na região um número muito grande de escolas

sem quadras cobertas ou mesmo inexitentes.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.338/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Aline Pacheco Silva (Instituto de Promoção, Pesquisa e

Intervenção em Direitos Hu (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alteração de finalidade da Ação 4279, de forma a acrescentar, além do

monitoramento de ações e indicadores de desempenho das unidades prisionais, o

diagnóstico a respeito dos trabalhos oferecidos nas unidades prisionais.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: 4279 - CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL

Finalidade da ação: CONSOLIDAR O MODELO DE GESTÃO POR RESULTADOS

NO SISTEMA PRISIONAL, ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DE AÇÕES E

INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES PRISIONAIS, diagnóstico a

respeito dos trabalhos oferecidos nas unidades prisionais, AUDITORIAS DE
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QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE

INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS- INFOPEN.

Justificação: Os egressos do sistema prisional encontram dificuldades de inserção

no mercado de trabalho. As únicas atividades laborativas efetuadas por eles é, na

maioria das vezes, realizadas nas unidades prisionais. Sabendo que o trabalho é

fonte de socialização e, com base no objetivo da ressocialização do preso, faz-se

necessário realizar um diagnóstico e avaliação a respeito dos trabalhos oferecidos

pelas unidades prisionais visando conhecer os resultados alcançados e seus

impactos na ressocialização.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.339/2010

(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Miriam Ester Soares (Comissão da Produção Orgânica em Minas

Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir a agricultura orgânica no objetivo do programa 059 - Convivência com a

Seca e Inclusão Produtiva.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

Objetivo do programa: PROVER ALTERNATIVAS PARA A CONVIVÊNCIA COM A

SECA E AS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E

INCLUDENTE DA PRODUÇÃO LOCAL E PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

NO CAMPO, inclusive no que tange ao modo de produção e transição orgânica, COM

ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NA PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO

E DO EMPREENDEDORISMO E NA IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A MERCADOS,

COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO POVO DE MINAS

GERAIS. "

Justificação: Garantir a melhoria da qualidade de vida no campo.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.340/2010
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(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Tatiane Nunes de Sousa (Associação Quilombolas Carrapatos da

Tabatinga (Bom Despacho))

PROPOSTA:  Diminuição da taxa de esgoto cobrada na conta de água.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 48 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

JUSTIFICAÇÃO: O valor da tarifa de esgoto, de 40% (relativamente à tarifa relativa

de água), cobrado durante um longo período, de 25 a 30 anos, resulta em um valor

muito caro ao final desse tempo. Poderia ser cobrada uma taxa de 20% e, em se

tratando de esgoto tratado, de 30%, valores mais justos para o cidadão que já paga

muito imposto.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.341/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Rodrigo Ribas (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Incluir Ação

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: 1 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO DAS UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

Produto: PLANO DE MANEJO ELABORADO

Unidade de medida: PLANO DE MANEJO

Finalidade da ação: DOTAR TODAS AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO

ESTADO DE PLANO DE MANEJO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira
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Estadual 1 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Poucas Unidades de Conservação contam de fato com Plano de

Manejo, instrumento fundamental para sua conservação e gestão.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.342/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Madalena Uemura Barbosa (Câmara Municipal de São Francisco

de Sales (São Francisco de Sales))

PROPOSTA: Disponibilizar um veículo para cada uma das escolas estaduais,

destinados a atender as diretoras em seus afazeres administrativos.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

AÇÃO: 2047 - APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade da ação: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DO

ENSINO MÉDIO, fornecendo, inclusive, um veículo para as diretoras, utilizarem nos

trabalhos administrativos, e um vigia para a segurança das unidades escolares.

JUSTIFICAÇÃO: Colaborar com as atividades administrativas das diretoras.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.343/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã)) /

Nilvânia Luiz Guimarães Barbosa (Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa (Virgem da

Lapa)) / Daniel Marinho de Miranda (Associação dos Municipios do Baixo Vale do Rio

Grande (Itapajipe))

PROPOSTA: Construir e reformar quadras poliesportivas em escolas municipais do

Triângulo Mineiro.

Proposta 341: Apoiar financeiramente o Município de Virgem da Lapa, no valor de

R$30.000,00, para cobrir o pátio da Escola municipal "Professora Diva".

Proposta 186: Estadualizar a Escola Municipal Técnica José Inácio Ferreira, do
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Município de Araporã.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL

AÇÃO: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

JUSTIFICAÇÃO: Atualmente, existe na região um número muito grande sem

quadras cobertas ou mesmo inexistentes. A escola é composta por dosi blocos que

necessitam ser interligados por uma cobertura, para que o espaço possa ser

otimizado e melhor utilizado. A ampliação de cursos e a melhoria da infraestrutura

dessa escola somente serão alcançadas por meio de sua estadualização, que atende

toda a região vizinha ao município.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.344/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Lúcia de Souza Carvalho (ASSOCIAÇÃO ECLÉTICA DE

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE BELO HO (Belo Horizonte)

PROPOSTA: Criar subsídio nas tarifas de água e esgoto para residências cujos

proprietários sejam idosos e de baixa renda.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 48 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

JUSTIFICAÇÃO: Dentro da política de valorização do salário mínimo e do Estatuto

do Idoso, percebe-se um grande número de idosos chefes de família. que sustentam

filhos e netos, e a não implantação das de deliberações da 2ª Conferência Nacional

dos direitos da pessoa Idosa.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.345/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Rodrigo Pascoal Ulhoa Cintra (Polícia Civil de M.G. - Divisão Esp.

Investigação Antidrogas (Belo Horizonte)
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PROPOSTA: Criação de Ação no Programa 005 - Promover o fortalecimento da

COMOVEEC - Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e

Culturais.

Destinação de Meta física e financeira - Região (Estadual) - Meta Física (10) - Meta

Financeira (R$ 300.000,00)

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 5 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

AÇÃO: 1 - Fortalecimento da Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos

Esportivos e Culturais

Produto: 10600 - COMISSÃO DE MONITORAMENTO DA VIOLÊNCIA EM

EVENTOS IMPLANTADA / MANTIDA

Unidade de medida: 228 - COMISSÃO

Finalidade da ação: Promover o fortalecimento da Comsisão de Monitoramento da

Violência em Eventos Esportivos e Culturais - Comoveec

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 10 300.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Reintegrar a Ação ao Projeto Estruturador, que não foi inserida no

Projeto da Copa e saiu do Projeto Gestão Integrada. O fortalecimento da

COMOVEEC é fator promotor da segurança e da paz em eventos esportivos e

culturais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.346/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Selmara Mamede Simões Ferreira (Promotoria da Infância e da

Juventude Infracional (Belo Horizonte)) / Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth

(Instituição não informada) / Maria da Consolação Faria (Cons. Est. dos Direitos da

Criança e do Adolescente - CEDCA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliação da meta da Ação 4360 para atender a região Centro-oeste
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do Estado.

Propostas aglutinadas: Ampliação das metas físicas e financeiras da Ação 4360 do

Programa 004, equiparando-se ao que foi previsto para 2010.

Incluir a região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri, bem como ampliar, o número de

vagas disponibilizadas no Estado, aumentando, portanto, as metas física e financeira

da ação.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

AÇÃO: 4360 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI

EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 164 6.166.283,00

Centro Oeste 15 500.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 15 500.000,00

Mata 16 1.076.581,00

Rio Doce 15 565.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Objetiva-se a criação de políticas adequadadas à prevenção da

reincidência de adolescentes egressos de medidas de internação.

Propostas aglutinadas - justificativa: A rede de atendimento à medida de

semiliberdade foi ampliada em 2010, especialmente na Região Central. A

manutenção das metas físicas e financeiras será condizente com o atual quadro da

disponibilização de vagas nesta medida.

Inexistência de unidades de semiliberdade na região Jequitinhonha/Mucuri.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.347/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Salete Gimenez (Instituição não informada)

PROPOSTA: Inserir uma ação.
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ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 1 - Capacitação à distância em Gestão de Resíduos Sólidos para Municípios

Unidade: 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS

GERAIS

Produto: 10779 - MUNICÍPIO ATENDIDO.

Unidade de medida: 140 - MUNICÍPIO

Finalidade da ação: Oferecer capacitação para gestores públicos municipais

contribuindo para a implementação e/ou otimização de ações de gestão de resíduos

sólidos.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Norte de Minas 75 250.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Executar cursos de capacitação para gestores públicos atendendo

aos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010), por

meio da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - ULTRAMIG.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.348/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque Silva de Jesus (Instituição não informada)

PROPOSTA: Promover espaços de debates, divulgação e valorização da cultura e

vida dos povos indígenas de Minas Gerais, através das suas festas tradicionais e

seus rituais.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

AÇÃO: 1 - Promoção da memória indígena de Minas Gerais.

Unidade: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Produto: 10656 - BEM CULTURAL PROTEGIDO

Unidade de medida: 674 - BEM CULTURAL

Finalidade da ação: Promover a valorização da cultura indígena, suas festas e



____________________________________________________________________________
752

rituais tradicionais.

JUSTIFICAÇÃO: Os povos indígenas necessitam criar espaços de intercâmbios,

trocas, valorização e fortalecimento de suas festas tradicionais, tornando conhecida

suas culturas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.349/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inserir uma ação. Curso de qualificação para os funcionários da

Copanor ou de empreiteira que trabalha para a Copanor. Gestor do programa:

Copanor em parceria com a ONG Clarosofia Núcleo Mundial - CNM.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 53 - VIDA NO VALE - COPANOR

AÇÃO: 1 - Curso de capacitação profissional para funcionários da Copanor

Unidade: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

E POLÍTICA URBANA

Produto: 4302 - CURSO REALIZADO

Unidade de medida: unidade

Finalidade da ação: Realizar cursos, por meio de parcerias com organizações não

governamentais, para capacitação e qualificação de funcionários efetivos e/ou

terceirizados da Copanor.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 8 32.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Efetivar, de forma qualitativa, as ações dos trabalhadores da

Copanor ou de empresas contratadas pela Copanor.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.350/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Itapagipe

PROPONENTE: Francisco Carlos Pardini (Associação dos Pescadores e

Aquicultores de São Francisco de (São Francisco de Sales)

PROPOSTA: Fortalecer a Ação 4147 (piscicultura) para a região do Triângulo

Mineiro, aumentando as metas físicas e financeiras.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4147 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 25 21.429,00

Norte de Minas 50 42.858,00

Sul de Minas 50 42.855,00

Triângulo 100 342.858,00

JUSTIFICAÇÃO: O Triângulo Mineiro ganhará um frigorífico de pescado em

Uberaba, com verba do Ministério da Pesca. Além disso, a região possui maior

aptidão natural (clima e corpos de água) e produtores querendo iniciar a produção.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.351/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Roberta de Mesquita Ribeiro (Defensoria Pública de Minas Gerais

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Estruturação das sedes da Defensoria Pública nas Comarcas do

interior com o acréscimo de mais R$1.000.000,00 desta ação.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

AÇÃO: 4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

2011Regionalização

M. Física M. Financeira
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Alto Paranaíba 38865 154.766,00

Central 796735 3.172.710,00

Centro Oeste 97163 386.916,00

Estadual 1.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 38864 154.766,00

Mata 330354 1.315.514,00

Norte de Minas 58298 232.150,00

Rio Doce 58298 232.150,00

Sul de Minas 349786 1.392.897,00

Triângulo 174893 696.449,00

JUSTIFICAÇÃO: Fazer com que os Defensores tenham uma estrutura mais

adequada para o atendimento do público-alvo da instituição.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.352/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria da Consolação Faria (Cons. Est. dos Direitos da Criança e

do Adolescente - CEDCA (Belo Horizonte)) / Dinéia Aparecida Domingues (Fórum

Mineiro de Educação Infantil (Belo Horizonte)) / Maria Alice da Silva (Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alteração da unidade de medida para "índice de massa corporal".

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

AÇÃO: 4034 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Unidade de medida: índice de massa corporal

JUSTIFICAÇÃO: É preciso avaliação nutricional para verificar se a alimentação

oferecida atende ao critério nutricional, portanto a unidade "aluno" não é suficiente

para demonstrar se a merenda escolar é condizente com a frequência à escola em

tempo integral.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.353/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Anderson Alcântara Silva Melo (Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão de ação no Programa 189, com o objetivo de reintroduzir o

sistema de automatização das impressões digitais para a emissão de carteiras de

identidade, com previsão de metas física e financeira.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA

POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

AÇÃO: 1 - Qualificação na Investigação por meio de Sistema Automatizado de

Identificação Humana para Impressões Digitais.

Unidade: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: Automatização de impressões digitais

Unidade de medida: Identificação

Finalidade da ação: Promover a automatização da identificação datiloscópica, com

vistas à melhoria da identificação civil e criminal de indivíduos, à modernização da

emissão de carteiras de identidade, bem como das investigações.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1000000 500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Garantir ao cidadão um documento idôneo, além de propiciar ao

Estado um instrumento de identificação e de investigação de fraudes.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.354/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Evandro Castanheira Lacerda (Câmara Municipal de Lavras

(Lavras))



____________________________________________________________________________
756

PROPOSTA: Acrescentar o Sul de Minas na regionalização da Ação 1081, com

destinação de metas física e financeira, para a construção de uma unidade prisional

em Lavras.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 0,00

Central 0 0,00

Centro Oeste 0 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 302 12.000.000,00

Mata 0 0,00

Sul de Minas 300 12.000.000,00

Triângulo 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: O presídio de Lavras não comporta a quantidade de detentos. O

Município já promoveu a doação do terreno ao Estado.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.355/2010

(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Sandra Mara Alburquerque Bossio (Centro Pela Mobilização

Nacional (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alteração do objetivo do Programa 005 - Promover a qualidade da

atuação dos órgãos de Defesa Social potencializando e integrando as ações de

ensino, atendimento aos cidadãos, avaliação e correição.

Proposta de alteração no resultado finalístico no Programa 005 - Reduzir o número

de vitimização da população total

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social
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PROGRAMA: 5 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE

DEFESA SOCIAL

Objetivo do programa: PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS

DE DEFESA SOCIAL POTENCIALIZANDO E INTEGRANDO AS AÇÕES DE

ENSINO, atendimento aos cidadãos, AVALIAÇÃO E CORREIÇÃO.

JUSTIFICAÇÃO: A promoção da qualidade da atuação dos órgãos de Defesa

Social deveria ter, como principal objetivo, a melhoria do atendimento ao cidadão,

beneficiário que é de toda política pública; sendo certo que um dos principais

resultados que se pretende alcançar, na área de defesa social, é a redução da

sensação de insegurança da população.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.356/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria da Consolação Faria (Cons. Est. dos Direitos da Criança e

do Adolescente - CEDCA (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliação da meta da ação 4301 em mais 6 escolas no Centro-oeste do

Estado.(totalizando 21 escolas nessa região)

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 55 - ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA

AÇÃO: 4301 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO

PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 25 180.425,00

Central 242 1.727.561,00

Centro Oeste 21 150.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 16 115.472,00

Mata 43 310.331,00
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Noroeste de Minas 12 86.604,00

Norte de Minas 29 209.293,00

Rio Doce 28 202.076,00

Sul de Minas 34 245.378,00

Triângulo 45 324.765,00

JUSTIFICAÇÃO: Contemplar as escolas da periferia com o Programa "Escola Viva -

Comunidade Ativa", melhorando as relações entre escola e comunidade, promovendo

a inclusão social dos alunos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.357/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria da Consolação Faria (Cons. Est. dos Direitos da Criança e

do Adolescente - CEDCA (Belo Horizonte)) / Dinéia Aparecida Domingues (Fórum

Mineiro de Educação Infantil (Belo Horizonte)) / Maria Alice da Silva (Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alterar o objetivo, a finalidade e especificar o produto do programa.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 241 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

AÇÃO: 4187 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade da ação: Estabelecer diretrizes e orientações pedagógicas imprimindo

um caráter de socialização e educativo nas classes pré-escolares.

JUSTIFICAÇÃO: O objetivo do programa não condiz com a finalidade da educação

infantil, conforme preconiza a LDBEN (Lei 9391/1996), artigos 29, 30 e 31.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.358/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Marlon Moreira Barbosa (Assembleia Legislativa do Estado de
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Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Antônio Reginaldo Martins Moreira (Câmara

Municipal de Francisco Badaró (Francisco Badaró)) / Alcicio Alves Pereira (Instituição

não informada) / Franciolina Martins Ornelas (Prefeitura Municipal de Itaobim

(Itaobim)) / Andreia Gil Batista (Prefeitura Municipal de Itaobim (Itaobim)) / Patrike

Soares Chaves (Prefeitura Municipal de Itaobim (Itaobim)) / Janete Pereira Silva

(Prefeitura Municipal de Itaobim (Itaobim)) / Jean Mark Freire Silva (Câmara Municipal

de Itaobim (Itaobim)) / José Rivelino Alves Pereira (Câmara Municipal de Itaobim

(Itaobim)) / Lúcia Élia Ornelas Chaves (Sociedade São Vicente de Paulo (Itaobim)) /

Sonia Costa Sicupira (Sociedade São Vicente de Paulo (Itaobim)) / Adriana Martins

Oliveira (Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha - AMEJE (Araçuaí)) /

Gleidiany Ribeiro Ataide (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) / Evina

Teixeira da Cruz (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medina (Medina)) /

Wanderson Gomes Teixeira (Escola Família Agrícola Bontempo (Itaobim)) / Sara

Teixeira da Cruz (Instituição não informada) / Marcio Pereira Silva (Inst. Trab.

Trabalhadoras Agricultura Vale do Jequitinhonha (Medina)) / José Aparecido Felipe

Santana (Escola Familia Agricola de Virgem da Lapa (Virgem da Lapa)) / Daniel

Moreira da Silva (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) / Jardel Mendes

Ferreira (Centro de Convivência Arco Íris (Medina)) / Claudilene da Costa Ramalho

(Secretaria M. de Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro (Novo Cruzeiro)) / Itamar

Alves de Souza (Ascopi (Itaobim)) / Vilmar Oliveira de Jesus (Instituição não

informada) / Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso - CEI

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar meta financeira para implantação do Centro de Tradição

Cultural do Jequitinhonha.

Propostas aglutinadas - textos: Ampliar meta financeira para implantação do Centro

de Tradição Cultural do Jequitinhonha.

Implantar o Centro de Tradição Cultural do Vale do Jequitinhonha.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 9 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

AÇÃO: 4459 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO

JEQUITINHONHA
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2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 1 500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A Ação 4459 - Implantação do Centro de Tradição Cultural do

Jequitinhonha - recebeu, em 2010, a destinação de R$500.000,00 por meio de

emenda popular ao PPAG. Não houve execução da ação em 2010 e a ação foi

mantida, na revisão 2011, como "janela orçamentária", com meta financeira de R$

10.000,00.

A sociedade civil atuante no Jequitinhonha, representada nas audiências públicas

do PPAG em Belo Horizonte pelo movimento "Valemais", com o apoio de instituições

como a UFMG, por meio do Polo Jequitinhonha, reapresenta proposta de expansão

da atual "janela orçamentária" ao valor originalmente proposto, 500 mil reais, por

entender que a implantação do Centro de Tradição é essencial para a cultura do Vale.

A cidade de Itaobim, de acordo com o proponente, é ideal para implantação do

projeto, uma vez que a cidade está na confluência das rodovias que dão acesso a

Salvador, Porto Seguro, Diamantina e Belo Horizonte.

OBS: As justificativas das demais propostas aglutinadas são idênticas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.359/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir a ação "Acompanhamento psicológico do professor de ensino

fundamental e médio nas escolas públicas" dada a violência crescente no ambiente

escolar. Tal ação deverá ser realizada por meio de repasse à ONG "Clarosofia Núcleo

Mundial", que a executará.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

AÇÃO: 1 - Acompanhamento psicológico ao professor de ensino fundamental e

médio nas escolas públicas.



____________________________________________________________________________
761

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 10010 - PROFISSIONAL BENEFICIADO

Unidade de medida: 171 - PROFISSIONAL

JUSTIFICAÇÃO: As constantes pressões e mesmo agressões e outros atos de

violência a que vêm sendo submetidos os professores resultam no grande número de

profissionais que recorrem a tratamentos psiquiátricos e, consequentemente, no

grande número de licenças médicas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.360/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso

- CEI (Belo Horizonte)) / Ana Lúcia de Souza Carvalho (ASSOCIAÇÃO ECLÉTICA DE

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE BELO HO (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir nova modalidade de ensino - Educação da Pessoa Idosa (EPI).

Previsão de recursos que possam garantir a educação formal e metodológica dos

materiais didáticos. Espaço físico ergonomicamente adequado e horários flexíveis

adequados à pessoa idosa.

Proposta 201: Fazer reservas no orçamento público para a formação de

profissionais específicos para alfabetização de adultos (idosos) em aglomerados e

comunidades com grande número de analfabetos.

Proposta 212: Formação de turmas especiais na EJA destinadas ao atendimento

das necessidades do idoso, fora do período noturno, com conteúdo que aproveite a

vivência e a regionalidade do idoso.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 236 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

AÇÃO: 1 - Formação de turmas de alfabetização e ampliação da escolarização de

idosos.

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 10578 - IDOSO ATENDIDO

Unidade de medida: 493 - IDOSO
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Finalidade da ação: Atender adequadamente a demanda escolar dos idosos,

preferencialmente em locais próximos aos de residência.

JUSTIFICAÇÃO: Baseado no Eixo 1 da 2ª Conferência Nacional dos Direitos da

Pessoa Idosa.

1) Estimular a capacitação e formação profissional. Garantir recursos para

efetivação dos direitos da pessoa idosa.

Inadequação da pessoa idosa aos modelos de alfabetização existentes.

Condição financeira precária por não haver o nível escolar pedido pelos

educadores.

Justificativa: Baseado no eixo da 2ª Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa.

Estimular a capacitação e formação profissional.

Garantir recursos para a efetivação dos direitos da pessoa idosa.

Inadequação das pessoas idosas aos modelos de alfabetização já existentes.

Condição financeira precária por não ter o nível escolar exigido pelo mercado de

trabalho.

Refém da violência.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.361/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: João Cesário dos Santos Neto (Escola Estadual João Ferreira de

Freitas (Ibirité))

PROPOSTA: Melhoria da rede física da Escola Estadual João Ferreira de Freitas,

em Ibirité; aquisição de equipamentos, em especial bebedouros e fogão industrial.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1109 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira
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Alto Paranaíba 18 2.490.724,00

Central 219 16.031.454,00

Centro Oeste 39 6.128.522,00

Jequitinhonha / Mucuri 40 5.679.674,00

Mata 27 4.528.114,00

Noroeste de Minas 11 2.597.924,00

Norte de Minas 43 6.158.116,00

Rio Doce 91 14.652.723,00

Sul de Minas 101 14.510.832,00

Triângulo 62 9.221.917,00

JUSTIFICAÇÃO: Melhoria do atendimento tendo em vista a precariedade das

instalações, sobretudo com goteiras e outras deficiências.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.362/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Tatiane Nunes de Sousa (Associação Quilombolas Carrapatos da

Tabatinga (Bom Despacho))

PROPOSTA: Gostaria de propor a qualificação de profissionais para atuaçaõ

específica em comunidades tradicionais.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

AÇÃO: 1 - Qualificação profissional de comunidades quilombolas

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 11114 - PROFESSOR QUALIFICADO

Unidade de medida: 170 - PROFESSOR

Finalidade da ação: Preparar os profissionais da educação que trabalham nessas

comunidades a contribuir para a conservação da cultura de cada comunidade.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira
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Estadual 460 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Porque como as escolas indígenas possuem escolas

diferenciadas tentando manter suas culturas e tradições, é necessário fazer isso

também em comunidades quilombolas, visando manter a cultura e a tradição de cada

uma.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.363/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Luciano Mendonça Araújo (Partido dos Trabalhadores (Sete

Lagoas)) / Luciano Mendonça Araújo (Partido dos Trabalhadores (Sete Lagoas)) /

Luciano Mendonça Araújo (Partido dos Trabalhadores (Sete Lagoas))

PROPOSTA: Construção de contorno rodoviário em Itapecirica.

Texto da proposta aglutinada:

Implantação do contorno rodoviário da cidade de Itapecirica.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS

AÇÃO: 1107 - APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 5.000,00

Centro Oeste 1 10.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O trecho está sob intervenção em virtude da periculosidade que

representa para a comunidade o trânsito de veículos pesados.

Proposta aglutinada - justificativa: Diminuição no número de acidentes de trânsito,

atualmente em patamar elevado.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.364/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte
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PROPONENTE: Michelle Guimaraes Carvalho (Sind. das Emp. de Transp. de

Passag. Metropolitano - SINTRAM (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Investimento no sistema viário de Belo Horizonte e região

metropolitana, priorizando o transporte coletivo.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 47 - RMBH

AÇÃO: 1165 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA RMBH

JUSTIFICAÇÃO: O transporte coletivo é essencial para grande parte da população,

seja para o estudo, trabalho ou lazer. Entretanto, não vem recebendo a atenção

necessária na área da RMBH.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.365/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Francisco Mello (Fed. dos Circuitos Turísticos do Estado de MG -

Fecitur (Belo Horizonte)) / Eduardo Henrique de Oliveira (Fed. dos Circuitos Turísticos

do Estado de MG - Fecitur (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Apoiar os municípios na implantação de projeto de sinalização

turística de atrativos nas áreas urbana e rural, roteirização turística e instalação de

postos de informação turística.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 16 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS

AÇÃO: 4323 - ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO

Finalidade da ação: munir os municípios de infraestrutura turística básica para

atender as exigências do programa de regionalização do turismo.

JUSTIFICAÇÃO: Os municípios precisam ser dotados de infraestrutura para

atendimento dos requisitos e exigências do programa de regionalização do turismo e

pelo programa de certificação dos circuitos turísticos criados pelo Secretaria de

Turismo.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.366/2010

(Outros)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação de um programa, a ser desenvolvido em parceria com as

empresas de transporte e a ONG proponente, voltado para a instituição do cartão de

transporte estudantil, nos moldes do cartão "Ótimo" do idoso, a ser fornecido

mediante a comprovação de frequência escolar do beneficiado.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 47 - RMBH

JUSTIFICAÇÃO: A baixa frequência na escola se deve, muitas vezes, à falta de

recursos para o transporte. O cartão não só garantiria mais frequência como afastaria

o estudante do tráfico de drogas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.367/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey (Fórum Est. Combate

Trab. Infantil e Proteção ao Adolescente (Belo Horizonte)) / Glaucia Barros (Instituição

não informada)

PROPOSTA: Alteração do nome da ação 2037 e sua finalidade.

Incluir ação no projeto estruturador Copa 2014, com vistas a dar visibilidade e

ampliar os investimentos com impacto positivo para o desenvolvimento ambiental.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 7 - COPA DO MUNDO 2014

AÇÃO: 2037 - AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Novo nome: Ampliação da sustentabilidade socioambiental.

Finalidade da ação: Promover iniciativas sustentáveis na execução dos projetos

vinculados à Copa do Mundo Fifa 2014 e estabelecer o diálogo intersetorial para

prevenir e enfrentar situações de risco social decorrente do turismo, como trabalho

infantil e exploração sexual infanto-juvenil.
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2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 10.000,00

Estadual 1 300.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Conscientizar o Estado sobre situações de risco social durante a

Copa do Mundo de 2014

Justificativa da proposta aglutinada: É importante planificar, otimizar e comunicar o

legado social oportunizado pelos investimentos para a realização da Copa.

Além da construção e melhoria dos estádios, medidas voltadas à melhoria do

serviço aeroportuário, monitoramento ambiental e também melhoria da imagem do

Estado, podem ser planejadas, integradas e desenvolvidas ações de:

- segurança cidadã, incluindo o trabalho de conscientizaçãi e fiscalização para a

não ocorrência de crimes de exploração do trabalho infantil e de exploração sexual de

crianças e adolescentes;

- educação e lazer, com a construção e manutenção de centros comunitários

desportivos;

- mitigação de impactos ambientais das obras.

A ação, em 2011, visaria à planificação desses investimentos e, a partir de 2012, à

execução.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.368/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Valorizar a prática esportiva dos povos indígenas de MG,

proporcionando o intercâmbio e a valorização dos jogos tradicionais.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 27 - MINAS OLÍMPICA

AÇÃO: 1 - Promoção do Esporte Indígena

Unidade: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE -
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SEEJ

Produto: 11363 - INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: 780 - INDIGENA

Finalidade da ação: Propiciar condições para a prática esportiva nas comunidades

indígenas, inclusive dos esportes específicos dos povos indígenas e realizar os jogos

indígenas de Minas Gerais, com garantia de participação nos jogos indígenas do

Brasil.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 200 200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Proporcionar a prática esportiva como espaço de formação,

intercâmbio e promoção da cultura indígena, valorizando a juventude indígena.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.369/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Ivone Luiza de Macedo Moreira Silva (Conselho Estadual do Idoso

- CEI (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão do idoso na captação de eventos, congressos, seminários,

cursos e atrações turísticas.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 16 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS

AÇÃO: 4016 - POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS

EM MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Finalidade da ação: CRIAR, FORTALECER, CAPTAR E ATRAIR NOVOS

NEGÓCIOS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; atrair novos eventos

para o público da melhor idade; PROMOVER AÇÕES QUE ESTIMULEM O

TRABALHO EM REDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

JUSTIFICAÇÃO: É importante incentivar o setor turístico a oferecer e recepcionar

programas específicos, a preços reduzidos, para o contigente de pessoas integrantes
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da melhor idade, estimular o turismo doméstico na baixa estação, com geração de

emprego e renda e melhoria da qualidade de vida dos idosos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.370/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Haenderson Ferreira de Sena (Fed. das Assoc. Comerciais de

Minas Gerais - FEDERAMINAS (Belo Horizonte)) / Fabio Cantuaria Ribeiro

(Associação Comercial e Industrial (Janaúba))

PROPOSTA: Executar cursos de qualificação profissional pela Utramig, a fim de

contribuir para o aumento da produtividade, empregabilidade, empreendedorismo e

inserção social.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 42 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO

MERCADO

AÇÃO: 1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 7 279.427,00

Central 72 4.038.250,00

Centro Oeste 27 1.030.704,00

Jequitinhonha / Mucuri 21 782.524,00

Mata 40 1.394.696,00

Noroeste de Minas 58 519.931,00

Norte de Minas 60 3.758.807,00

Rio Doce 36 1.139.778,00

Sul de Minas 76 2.674.800,00

Triângulo 16 1.231.083,00

JUSTIFICAÇÃO: Um dos fatores da manutenção da pobreza e aumento da

criminalidade é a baixa qualificação com que o cidadão ingressa no mercado de
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trabalho. Por isso, o Estado deve contribuir para formar e qualificar mão-de-obra

alinha à demanda do setor produtivo como objetiva o PMDI e contempla o programa

042 (rede de formação profissional orientada para o mercado).

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.371/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria da Consolação Faria (Cons. Est. dos Direitos da Criança e

do Adolescente - CEDCA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Inclusão da região Centro-Oeste na ação 1183 do Programa 034, com

previsão das metas física (200 jovens atendidos) e financeira (R$200.000,00).

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 34 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

AÇÃO: 1183 - FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE

12 A 24 ANOS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 1878 1.220.097,00

Central 10428 6.794.065,00

Centro Oeste 200 200.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1072 696.739,00

Mata 1306 850.262,00

Noroeste de Minas 0 0,00

Rio Doce 312 203.364,00

Triângulo 604 393.693,00

JUSTIFICAÇÃO: Considerando o grande número de adolescentes em situação de

risco, o Programa Fica Vivo contribui para a prevenção da criminalidade dos

adolescentes e jovens, redirecionando-os para uma vida mais segura e saudável.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.372/2010

(Outros)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação

de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico

Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Estabelecer convênio com o FNDE/MEC e em programas de

formação Profuncionário e Forprof (professores) com abrangência a todos os

profissionais de educação da rede estadual pública.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

JUSTIFICAÇÃO: Os programas do Estado hoje são apenas para docentes, e têm

pequena abrangência na cobertura dos profissionais da rede escolar estadual.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.373/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Ubiratã Pinto Cerqueira (Sind. dos Trab. em Telecomunicações de

M.G. - SINTTEL-MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Investir no melhoramento salarial dos professores

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

JUSTIFICAÇÃO: Resgatar a valorização da categoria. Buscar aumentar o interesse

pelo ingresso na profissão. Resgatar o respeito pelo profissional da educação.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.374/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Santuza Abras (Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação de parque tecnologico junto ao Campus UEMG Belo
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Horizonte.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 43 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

AÇÃO: 1202 - APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO

SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO: Produção de conhecimento e pesquisas junto ao CETEC e

FAPEMIG, que estão no mesmo espaço geográfico da Cidade Nova.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.375/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Flávia Ivar de Souza (Espaço Sonoro (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Utilizar a tecnologia "QR Code" em monumentos culturais e interligá-

los em um site. As informações estariam disponíveis em português, inglês, francês e

espanhol. O acesso seria via celular e bluetooth.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 16 - TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS

AÇÃO: 4323 - ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 2 14.635.000,00

Estadual 0 0,00

Noroeste de Minas 7 179.375,00

Norte de Minas 9 230.625,00

JUSTIFICAÇÃO: Promover a cultura mineira para os brasileiros e estrangeiros

durante o evento "Copa do Mundo 2014". A tecnologia permite que telefones

celulares recebam informações, automaticamente, sobre locais visitados.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.376/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Itapagipe

PROPONENTE: Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara))

PROPOSTA: Passarela na travessia da MG 223, que liga os bairros Tiradentes e

Nova Esperança (Tupaciguara).

Proposta aglutinada: Passarela na travessia da BR 452 que liga os bairros Jardim

do Lago e Bairro Primavera (Tupaciguara).

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 57 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

AÇÃO: 1159 - OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 500 4.835.496,00

Triângulo 2 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Melhores acessos para todos: turistas, agropecuaristas e toda a

população , buscando uma melhor qualidade de vida para todos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.377/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Paulo Nepomuceno (UFJF - Faculdade de Economia e

Administração (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Implantação do Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora e

região. Aumentar a meta financeira do Parque de Juiz de Fora para R$ 4.000.000,00.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 43 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

AÇÃO: 1202 - APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO
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SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 900,00

Jequitinhonha / Mucuri 0 0,00

Mata 2 5.600.000,00

Norte de Minas 0 0,00

Rio Doce 0 0,00

Sul de Minas 2 1.700,00

Triângulo 1 800,00

JUSTIFICAÇÃO: Atendimento dos objetivos estratégicos do PMDI.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.378/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Beatriz de Carvalho Teixeira Werneck (Instituição não informada)

PROPOSTA: Construção de um centro para promoção do artesanato em

Leopoldina, equipado com maquinário, matéria prima e veículo para transporte da

produção, contando, ainda, com uma feira para exposições e comercialização dos

produtos.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 157 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM

MINAS GERAIS

AÇÃO: 4444 - PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

JUSTIFICAÇÃO: Essa iniciativa é oportunidade para complemento da renda das

famílias de baixa renda do Município, evitando situações de vulnerabilidade social de

jovens.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.379/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Belo Horizonte

PROPONENTE: Carlindo Dourado Souza (Câmara Municipal de Araçuaí (Araçuaí))

PROPOSTA: Criação de um centro de pesquisa para desenvolvimento do Vale do

Jequitinhonha na área de agricultura e pecuária, a ser instalado no Município de

Araçuaí.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 3 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS

DE INOVAÇÃO

AÇÃO: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 7 11.470.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 4 3.000.000,00

Mata 2 3.500.784,00

Norte de Minas 5 7.500.000,00

Sul de Minas 3 6.000.000,00

Triângulo 2 4.500.000,00

JUSTIFICAÇÃO: No Vale do Jequitinhonha a falta de de pesquisa sobre métodos

adequados de produção na região prejudica a produtividade na agricultura e na

pecuária. Araçuaí é um Município pólo do médio Jequitinhonha.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.380/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: PPP com a Usina Alvorada para construção de uma estrada asfaltada

entre Araporã e o povoado dos Garcias, no município de Monte Alegre.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

AÇÃO: 4415 - OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
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FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 1 2.000,00

Triângulo 1 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Expansão da cultura de cana de açúcar e facilidade de

escoamento da produção leiteira da região.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.381/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII

no Brasil (Itaobim)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente (Belo Horizonte)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos

da Criança e do Adolescente (Belo Horizonte)) / Nilo Cláudio da Costa Pádua

(Câmara Municipal de Iturama (Iturama))

PROPOSTA: Requer a realização de audiências públicas durante o processo de

formulação do PPAG 2012 - 2015, antes de sua apresentação ao Poder Legislativo,

com a participação de conselhos e movimentos sociais no processo elaborativo.

Propostas aglutinadas - textos: Requer a participação dos representantes da

sociedade civil na avaliação e no planejamento do formato das audiências públicas de

formulação, revisão e monitoramento do PPAG, a fim d contribuir para o

aperfeiçoamento do processo participativo.

Acrescentar no texto da lei do PPAG aonde convier: manutenção na íntegra das

propostas aprovadas nas audiências públicas do PPAG.

Na regionalização do Estado (para todos os programas e ações) separar o Vale do

Jequitinhonha, o Norte de Minas e o Vale do Mucuri, estabelecendo metas iguais e

consistentes para essas regiões.

ÁREA DE RESULTADO: 12 - Qualidade e Inovação em Gestão Pública

PROGRAMA: 158 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA

AÇÃO: 1232 - IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E



____________________________________________________________________________
777

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO: As audiências promoverão a ampliação da participação popular na

construção do planejamento público e na definição das prioridades de ação e

alocação de recursos, a partir da avaliação de indicadores.

Justificativas das demais propostas aglutinadas: Em que pesem os avanços já

alcançados, ressaltamos a importância de de dsipor de mecanismos que fortaleçam e

ampliem a apropriação de informações orçamentárias pela sociedade civil, para

incidir de forma qualificada no planejamento público.

Não forneceu justificativa: A precária unidade política do Vale do Jequitinhonha faz

com que essa região seja prejudicada em relação ao Norte de Minas e ao Vale do

Mucuri, no planejamento do Estado. Portanto, é preciso separá-los.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.382/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: José Renato de Souza (Prefeitura Municipal de Conceição das

Alagoas (Conceição das Alagoas))

PROPOSTA: Dentro do programa de recuperação das rodovias estaduais, a

iniciativa de revisão dos entrocamentos, trevos, etc..

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 38 - PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E

MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AÇÃO: 1 - Revisão de entrocamentos, trevos etc.

JUSTIFICAÇÃO: A recuperação das estradas proporcionará maior velocidade dos

veículos e esta iniciativa minimizará o risco de acidentes, proporcionando maior

segurança nas estradas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.383/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Antônia M. Bacil (Núcleo de Orientação Vocacional e
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Aprendizagem - NOVAIS (Belo Horizonte)) / Maria José Bacil (Núcleo de Orientação

Vocacional e Aprendizagem - NOVAIS (Belo Horizonte)) / Antônia M. Bacil (Núcleo de

Orientação Vocacional e Aprendizagem - NOVAIS (Belo Horizonte)) / Maria José

Bacil (Núcleo de Orientação Vocacional e Aprendizagem - NOVAIS (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Capacitação de educadores das escolas de educação básica

objetivando a aprendizagem da leitura emocional como aspecto preventivo da

pedagogia terapêutica.

Proposta 224: Inclusão da disciplina "Educação Emocional (Ecologia Emocional)"

na educação básica e profissionalizante como metodologia inovadora da pedagogia

terapêutica.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

JUSTIFICAÇÃO: Alinhar os educadores frente à sua verdadeira educação,

buscando a melhoria e a sustentabilidade dos processos de aprendizagem.

Justificativa: Necessidade de se "ressignificar" na prática a alfabetização emocional

junto à psicologia do ser de Abraham Maslov, através da aplicabilidade das

essências, florais Bach e sua filosofia.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.384/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Leandro Fernandes Malloy Diniz (Universidade Federal de Minas

Gerais - UFMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aquisição de equipamentos, softwares e testes para atendimento

clínico, ensino e pesquisa na área de neuropsicologia para o Ambulatório de

Neuropsicologia aplicada à psquiatria do HC-UFMG.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 43 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

AÇÃO: 4083 - FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

Regionalização 2011
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M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 0,00

Central 1 8.462.449,00

Mata 1 8.560.800,00

Norte de Minas 1 2.146.166,00

Sul de Minas 1 8.184.752,00

Triângulo 1 3.487.733,00

JUSTIFICAÇÃO: Ampliação das atividades de ensino, pesquisa e extensao do

Ambulatório de neuropsicologia aplicada à psiquiatria da UFMG.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.385/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara)) / Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de

Tupaciguara (Tupaciguara))

PROPOSTA: Asfaltamento e construção da futura MG, da estrada vicinal de

Tupaciguara para a cidade de Monte Alegre de Minas Gerais.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 116 - CAMINHOS DE MINAS

AÇÃO: 4127 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 100 31.200,00

Central 2652 391.214,00

Centro Oeste 1071 145.664,00

Jequitinhonha / Mucuri 724 94.947,00

Mata 3723 456.878,00

Noroeste de Minas 2702 327.063,00

Norte de Minas 1281 170.371,00
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Rio Doce 714 93.816,00

Sul de Minas 1888 221.557,00

Triângulo 1526 199.006,00

JUSTIFICAÇÃO: Melhores acessos para todos: turistas, agropecuaristas e toda a

poplução, buscando uma melhor qualidade de vida para todos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.386/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Alexandre Berquó Dias (Prefeitura Municipal de Tupaciguara

(Tupaciguara)) / Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã)) /

Jeronimo Romualdo Batista Filho (Câmara Municipal de Tupaciguara (Tupaciguara)) /

Walter Prudente Junior (Câmara Municipal de Tupaciguara (Tupaciguara)) / João

Silva Filho (Câmara Municipal de Campina Verde (Campina Verde)) / Dalva Maria de

Queiroz Tiago (Prefeitura Municipal de Carneirinho (Carneirinho))

PROPOSTA: Recapeamento BR 452 - Tupaciguara-Araporã e implantação de

acostamento.

Propostas aglutinadas: Recapeamento da BR-497, nos trechos Campina Verde-

Prata e Carneirinho-Iturama.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 128 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA

AÇÃO: 4518 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS

DELEGADAS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 25350 62.479.758,00

JUSTIFICAÇÃO: Péssimas condições de tráfego e grande fluxo de veículos,

principalmente de caminhões.

Propostas aglutinadas - justificativa: Péssimo estado de conservação da rodovia BR

497, grande fluxo de veículos pesados, além de sua importancia para o escoamento
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da produção advindos não só do Município, mas de outros Estados.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.387/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Roberta de Mesquita Ribeiro (Defensoria Pública de Minas Gerais

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliação da ação 1188 do Programa 034 a fim de atender a

Comarca de Governador Valadares, região Vale do Rio Doce, com aumento da meta

financeira para R$471.223,00.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 34 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

AÇÃO: 1188 - DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1 10.000,00

Rio Doce 1 471.223,00

JUSTIFICAÇÃO: Aumento da demanda na Comarca de Governador Valadares.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.388/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Nair Ferreira Faria Araújo (Câmara Municipal de Itapajipe

(Itapajipe)) / Vania Dias de Oliveira (Instituição não informada)

PROPOSTA: Criar uma ação no Programa Lares Geraes voltada para financiar a

reforma de moradias para famílias de baixa renda.

Proposta aglutinada - Texto: O plano de governo deveria contemplar a reforma e

ampliação de moradias para famílias de baixa renda.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 25 - LARES GERAES
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JUSTIFICAÇÃO: As famílias de baixa renda não possuem recursos para manter a

estrutura de suas moradias, e com o tempo elas se deterioram oferecendo risco para

os moradores.

Justificativa da proposta aglutinada: As famílias de baixa renda não possuem

recursos para manter a estrutura de suas moradias, e com o tempo elas se

deterioram oferecendo risco para os moradores.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.389/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Santuza Abras (Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Programa de capacitação de professores da educação básica e do

ensino superior. Cursos rápidos de extensão para capacitação em serviço.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

JUSTIFICAÇÃO: Expertise da Uemg na formação de professores.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.390/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda

de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE

(Belo Horizonte)) / Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Universalizar o investimento na melhoria da infraestrutura física,

mobiliário e equipamentos escolares do ensino fundamental.

Proposta 182: Universalizar o atendimento da melhoria da infra-estrutura física,

mobiliário e equipamentos escolares do ensino médio.
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ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1024 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade da ação: Atendimento de todas as escolas de ensino fundamental na

melhoria da infra-estrutura física, mobiliário e equipamentos escolares.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 3810 300.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A Ação 1024 está programada para atender apenas uma parcela

das escolas e a alteração é para atender cem por cento das escolas de ensino

fundamental. Esta ação atende apenas a uma parcela das escolas do ensino médio e

a proposta visa ao atendimento de todas as escolas de ensino médio.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.391/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar Ação 4468 - Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas,

do Programa 706, excluída nesta revisão.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 1 - Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas e Quilombolas

Unidade: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Produto: 3204 - MUNICÍPIO ATENDIDO

Unidade de medida: 140 - MUNICÍPIO

Finalidade da ação: Estruturar a atenção primária à saúde nas aldeias indígenas e

nas comunidades quilombolas, garantindo a equidade e a qualidade de acesso

dessas populações à saúde.
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2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Centro Oeste 1 83.334,00

Jequitinhonha / Mucuri 6 500.000,00

Mata 1 83.333,00

Norte de Minas 1 83.333,00

Rio Doce 2 166.667,00

Sul de Minas 1 83.333,00

JUSTIFICAÇÃO: Prestar assistência à saúde nas comunidades indígenas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.392/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Luciane Sepúlveda Viana (Federação Mineira de Xadrez (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar meta física e financeira, dobrando o número de alunos

atendidos e de recursos disponibilizados.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO: 2010 - XADREZ NA ESCOLA

Novo nome: Xadrez na Escola

Unidade: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE -

SEEJ

Produto: 10695 - ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: 11 - ALUNO

Finalidade da ação: DESENVOLVER, POR MEIO DO XADREZ, O

AUTOCONTROLE PSICOFÍSICO, A CRIATIVIDADE, A CAPACIDADE DE PENSAR

DE MANEIRA LÓGICA E ÁGIL, ESTIMULANDO-SE A TOMADA DE DECISÕES

COM AUTONOMIA E MELHORANDO-SE A CAPACIDADE DE APRENDIZADO E DE

INTEGRAÇÃO SOCIAL.
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2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 500 80.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A Ação Xadrez na Escola beneficiou, em 2009, mais de 500

alunos em aproximadamente 200 escolas. Em 2010 a ação não foi executada devido

aos limites impostos pela lei eleitoral no que se refere ao repasse de recursos para

entidades privadas. A proponente sugere que a programação orçamentária seja feita

nos mesmos moldes do que foi executado em 2009.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.393/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Universalizar a cobertura da alimentação escolar nas escolas de

tempo integral da rede pública. Substituir o nome, a finalidade e as metas física e

financeira da Ação 4034 - Ampliação da oferta de alimentação escolar nas escolas de

tempo integral.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

AÇÃO: 4034 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS

ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 3942 607.068,00

Central 33069 5.122.626,00

Centro Oeste 4864 749.056,00

Estadual 3000 463.860,00

Jequitinhonha / Mucuri 9502 1.463.308,00
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Mata 13887 2.138.598,00

Noroeste de Minas 2031 312.774,00

Norte de Minas 10857 1.671.978,00

Rio Doce 11205 1.725.570,00

Sul de Minas 9735 1.499.190,00

Triângulo 5908 909.832,00

JUSTIFICAÇÃO: Após 4 anos, o modelo de educação integral tem baixíssima

abrangência na rede pública. A alimentação escolar é fundamental para a

permanência do aluno em tempo integral.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.394/2010

(Inclusão de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Sandra Mara Alburquerque Bossio (Centro Pela Mobilização

Nacional (Belo Horizonte)) / Roberta de Mesquita Ribeiro (Defensoria Pública de

Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Selmara Mamede Simões Ferreira (Promotoria da

Infância e da Juventude Infracional (Belo Horizonte)) / Zilton Alves da Silva

(Associação Família de Caná (Belo Horizonte)) / Rodrigo Pascoal Ulhoa Cintra

(Polícia Civil de M.G. - Divisão Esp. Investigação Antidrogas (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aglutinar os programas associados 152 - Fomento à Gestão local de

Políticas sobre Drogas - e 160 - Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao

Dependente Químico, mantendo-se as ações neles inseridas, transformando-os em

um único Programa Estruturador.

Propostas Aglutinadas:

Alterar de associado para estruturador o Programa 160 - Rede Complementar de

Suporte Social e Atenção ao Dependente Químico.

Criação de Programa estruturador de "Prevenção, tratamento, reinserção social e

combate às drogas.

Inclusão de ação no Programa 184, com o objetivo de modernizar as ações do

Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil, viabilizando a dotação
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orçamentária para investimentos em tecnologia e capacitação de policiais que atuam

na repressão qualificada ao narcotráfico organizado, com previsão de metas física e

financeira.

Inclusão de Ação no Programa 160 - Rede Complementar de Suporte Social e

Atenção ao Dependente Químico - Criar e implementar cursos de capacitação

destinados a profissionais das áreas envolvidas nas políticas públicas para usuários

de álcool e drogas, que abranjam os vários aspectos de prevenção, tratamento e

reinserção social, pesquisas e vigilância epidemiológica, rede de educação, saúde e

assistência social, priorizando a capacitação, nesta ordem, dos profissionais da

educação, da segurança pública e dos demais profissionais que atuam na abordagem

dos dependentes químicos e familiares. Justificativa: Necessidade de preparar os

profissionais para trabalharem com a conscientização e tratamento do dependente

químico.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 1 - Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico

Nome: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente Químico

Tipo de programa: 1 - Finalístico

Área de resultado: 10 - Defesa Social

Unidade responsável: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA

JUVENTUDE - SEEJ

Objetivo do programa: Promover, articular e efetivar a melhoria das diversas ações

e serviços de atenção ao usuário de álcool, tabaco e outras drogas.

AÇÃO: 1 - Capacitação de profissionais envolvidos nas políticas públicas para

usuários de álcool e outras drogas

Produto: 11079 - PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: 171 - PROFISSIONAL

Finalidade da ação: Criar e implementar cursos de capacitação destinados a

profissionais das áreas envolvidas nas políticas públicas para usuários de álcool e

drogas, que abranjam os vários aspectos de prevenção, tratamento e reinserção

social, pesquisas e vigilância epidemiológica, rede de educação, saúde e assistência
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social, priorizando a capacitação, nesta ordem, dos profissionais da educação, da

segurança pública e dos demais profissionais que atuam na abordagem dos

dependentes químicos e familiares.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1200 2.000.000,00

AÇÃO: 2 - Modernização das ações do Departamento de Investigação Antidrogas

da Polícia Civil e Capacitação de policiais que atuam na repressão qualificada ao

narcotráfico

Unidade: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade da ação: Contribuir para a redução da taxa de homicídios, para a

diminuição da oferta de drogas, bem como para o combate da lavagem de dinheiro e

o poder das organizações criminosas que atuam no Estado.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 1.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Unificar e priorizar os programas associados em um programa

estruturador irá evitar esforços e gastos duplicados, fortalecendo o trabalho que vem

sendo desenvolvido pela Rede de Atenção ao Dependente Químico.

Propostas aglutinadas - justificativas:

- Garantir aporte continuado de recursos para o desenvolvimento das ações.

-Possibilitar a construção de uma política pública e um sistema estadual com ações

integradas de prevenção, tratamento e combate a uso das drogas, que articule as

políticas públicas de saúde, assistência social, esporte e lazer, educação, cultura e

segurança pública e constitua uma rede de atendimento .

- Modernização das ações do Departamento, com maiores investimentos em

tecnologia e capacitação dos profissionais.

- Necessidade de preparar os profissionais para trabalharem com a conscientização

e tratamento do dependente químico.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.395/2010
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(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Dinéia Aparecida Domingues (Fórum Mineiro de Educação Infantil

(Belo Horizonte)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescente (Belo Horizonte)) / Maria da Consolação Faria (Cons. Est. dos

Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Alteração do indicador do programa com vistas a verificar e enfrentar,

com orçamento, as desigualdades regionais.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Área de resultado: 1 - Educação de Qualidade

JUSTIFICAÇÃO: Além das metas físicas e financeiras precisamos reconhecer

indicadores de qualidade por região do estado, dadas as desigualdades regionais e

seu reflexo na renda, no mercado e no acesso ao ensino superior.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.396/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Paulo Nepomuceno (Universidade Federal de Juiz de fora - UFJF -

Reitoria (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Implantação do Jardim Botânico de Juiz de Fora em parceria com a

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: 1058 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 10000 1.260.000,00

Mata 1 500.000,00
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JUSTIFICAÇÃO: Proteção da biodiversidade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.397/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Eduardo Antônio Arantes do Nascimento (Federação dos Trab. na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)) / Elias Esteves Alves (Câmara

Municipal de Araçuaí (Araçuaí)) / Claudilene da Costa Ramalho (Secretaria M. de

Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro (Novo Cruzeiro)) / Albano Silveira

Machado (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo)) / Itamar Alves de Souza (Ascopi

(Itaobim)) / Claudilene da Costa Ramalho (Secretaria M. de Desenvolvimento Social

de Novo Cruzeiro (Novo Cruzeiro)) / Elias Esteves Alves (Câmara Municipal de

Araçuaí (Araçuaí)) / Eduardo Antônio Arantes do Nascimento (Federação dos Trab.

na Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte)) / Claudilene da Costa

Ramalho (Secretaria M. de Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro (Novo

Cruzeiro)) / Albano Silveira Machado (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo)) /

Claudilene da Costa Ramalho (Secretaria M. de Desenvolvimento Social de Novo

Cruzeiro (Novo Cruzeiro))

PROPOSTA: Cumprimento, por parte do Governo do Estado de Minas Gerais, das

ações previstas na Deliberação Normativa COPAM nº133, que prevê a instalação de

uma comissão de gestão pública para construir propostas de geração de emprego e

renda para os assalariados rurais que trabalham na atividade de corte de cana-de-

açúcar, em especial nas regiões do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio

Doce.

Propostas aglutinadas:

Incentivo à atração e implantação de indústrias no Vale do Jequitinhonha.

Aumento dos recursos financeiros para capacitação de mão de obra, em especial

dos trabalhadores que atualmente estão empregados em atividades do corte de cana-

de-açúcar e colheita do café, nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e São Francisco.

Incrementar o investimento em capacitação de trabalhadores empregados em

atividades de corte de cana-de-açúcar, no Vale do Jequitinhonha, com vistas a
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propiciar oferta de mão de obra para atração de novos investimentos para a região.

Realização de eventos (fórum, seminário etc), com a participação efetiva da ALMG,

para discutir a migração dos trabalhadores da região do Vale do Jequitinhonha para

trabalhar no corte da cana-de-açúcar no estado de São Paulo e os efeitos da

mecanização desta atividade sobre o mercado de trabalho daquela região.

Criar uma ação para capacitar, para geração de renda, as mulheres cujos maridos

migram sazonalmente para o corte de cana

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1 - Inclusão produtiva e capacitação de mão-de-obra

Unidade: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE

DE MINAS GERAIS

Produto: 10451 - TRABALHADOR CAPACITADO

Unidade de medida: 616 - TRABALHADOR

Finalidade da ação: Inclusão produtiva e capacitação de mão-de-obra, em especial

para os trabalhadores sazionais que migram para a colheita de cana-de-açúcar e de

café, com atividades apoiadas nas deliberações da Comissão de Gestão Pública,

instituída pela Deliberação Normativa COPAM nº 133, de 15 de abril de 2009.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 100 100.000,00

Norte de Minas 100 100.000,00

Rio Doce 100 100.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A Deliberação Normativa COPAM nº133, em seu art. 8º, IV, prevê

que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

SEMAD, em conjunto com outros orgãos governamentais do Estado e orgãos

colaboradores da sociedade civil, implemente políticas públicas, em especial de

acesso à terra e a viabilização da agricultura familiar, apoiando aqueles municípios

fornecedores de mão de obra para a agroindústria sucroalcooleira, uma vez que, em
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virtude da mecanização da produção, esta mão de obra estará disponível

futuramente.

Propostas aglutinadas - justificativa:

Muitos trabalhadores residentes no Vale do Jequitinhonha migram temporariamente

para o estado de São Paulo, para trabalhar no corte de cana-de-açúcar. A

progressiva mecanização desta atividade econômica provocará aumento do

desemprego de mão de obra desses trabalhadores. Necessário, portanto, política

pública de qualificação profissional, para reinserção desse contingente no mercado

de trabalho.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.398/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Silvânia Coelho Barrozo (Associação de São Vicente de Paulo -

Conselho Central (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aumentar metas física e financeira da Ação 4192 - Rede de Atenção

ao Idoso - Mais Vida.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 44 - REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÃO: 4192 - REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 3 14.368.000,00

Centro Oeste 1 2.000.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 2.000.000,00

Mata 1 3.332.000,00

Noroeste de Minas 1 2.000.000,00

Norte de Minas 1 2.606.000,00

Rio Doce 1 7.459.000,00

Sul de Minas 1 2.055.000,00
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Triângulo 1 2.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Atender os pacientes idosos que demandam assistência

especializada e que não são atendidos na rede SUS.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.399/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Eliza Maria de Barros Severino (Grupo Bangalô das Artes

(Cataguases))/Sebastião Carlos Barbosa (Câmara Municipal de São João

Nepomuceno (São João Nepomuceno))

PROPOSTA: Asfaltamento das vias que ligam Descoberto a São João

Nepomuceno e também até Itamarati de Minas.

Proposta aglutinada: Pavimentação asfáltica do Distrito de Araci, em São joão

Nepomuceno, até a represa da Energisa.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 186 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS

VIÁRIOS

AÇÃO: 1208 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS

TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 18 5.000,00

Mata 9 0,00

Sul de Minas 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: O grupo tem uma loja de economia solidária em Itamarati que

atende os artesãos da região. A medida iria facilitar a visita dos turistas das represas,

melhoria os negócios e também o lazer. Facilitaria, também, a visita às cidades

Descoberto-São João Nepomuceno para compra de roupas, com bom preço.

Proposta aglutinada - Justificativa:

- A medida serve ao incentivo ao turismo rural, escoamento da produção rural,
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beneficiando e criando um pólo da indústria do turismo para cerca de vinte Municípios

da Região.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.400/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Francisco Carlos Pardini (Associação dos Pescadores e

Aquicultores de São Francisco de (São Francisco de Sales))

PROPOSTA: Criar uma ação que incentive a cadeia produtiva da piscicultura,

estruturando laboratórios e uma rede de coleta de pescado com veículos refrigerados

e assistência técnica, para o Triângulo Mineiro, na área de resultados Investimento e

Valor Agregado da Produção, no Programa 040, unidade responsável IEF, CEMIG,

SEAPA.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 40 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS

EMPRESAS-ÂNCORAS

AÇÃO: 1 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE INCENTIVO À PISCICULTURA

Unidade: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Produto: 0 - A DEFINIR

Unidade de medida: 0 - A DEFINIR

Finalidade da ação: INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA,

POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS E DE UMA REDE DE

COLETA DO PESCADO COM VEÍCULOS REFRIGERADOS E DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Triângulo 1 1.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O Triângulo Mineiro possui aptidão para a piscicultura (clima e

represas) e empreendedores dispostos a desenvolver a atividade. Além disso,

Uberaba ganhará um frigorífico de pescado, com verba do Ministério da Pesca.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.401/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Instalar iluminação pública no Bairro Primavera, no Município de

Araporã.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 12 - CRESCE MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA

AÇÃO: 3011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REFORÇO DAS REDES DE MÉDIA

E BAIXA TENSÕES

JUSTIFICAÇÃO: Existem pontos escuros neste bairro que está sendo ocupado

rapidamente, porém a Cemig precisa acelerar a implantação da energia elétrica.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.402/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: "Incorporar ao Programa 'Novos Padrões de Gestão e Atendimento da

Educação Básica' estadual a universalização imediata do uso e qualificação dos

profissionais e comunidade escolar relativo aos equipamentos e infraestrutura

multimídia no Ensino Fundamental".

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1 - Melhoria da utilização dos recursos didático-pedagógicos nas escolas de

ensino fundamental.

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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Produto: 10664 - ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: 78 - ESCOLA

Finalidade da ação: Promover a capacitação, em todas as escolas de ensino

fundamental, dos profissionais da educação e das comunidades escolares para o uso

de equipamentos de informática e multimídia, de modo a contribuir para a melhoria da

qualidade da educação.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 650 100.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O Estado apenas promove o padrão de atendimento para parcela

reduzida de escolas da rede pública.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.403/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Selmara Mamede (Interfóruns de Defesa dos Direitos da Criança e

do Adolescen (Belo Horizonte)) / Selmara Mamede Simões Ferreira (Promotoria da

Infância e da Juventude Infracional (Belo Horizonte)) / Paola Domingues Botelho Reis

de Nazareth (Instituição não informada)

PROPOSTA: Elaboração do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas.

Proposta aglutinada: Incluir as Regiões do Vale do Jequitinhonha e Mucuri,

aumentando as metas física e financeira.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

AÇÃO: 4276 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 1 1.430.263,00

Central 3 830.000,00

Estadual 3 3.796.613,00
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Jequitinhonha / Mucuri 1 100.000,00

Norte de Minas 1 574.142,00

Triângulo 1 2.200.221,00

JUSTIFICAÇÃO: É necessária a realização do Plano de Medidas Socioeducativas,

conforme o Plano de Ação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente.

Proposta aglutinada - justificativa:

-Necessidade de formação de parcerias para atender adolescentes cumprindo

medidas de internação nessa região.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.404/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Renato Januário Santos (Instituição não informada)

PROPOSTA: Criação de ação. Isenção da taxa de iluminação pública para os

clubes de futebol amador de Minas Gerais, utilizando recursos do Programa Campos

de Luz (Ação 4166 CAMPOS DE LUZ)

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO

AÇÃO: 1 - Isenção de taxa de iluminação para os clubes de futebol amador

Unidade: 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Produto: 270 - ENTIDADE BENEFICIADA

Unidade de medida: 75 - ENTIDADE

Finalidade da ação: Prevenir situação de risco social para os praticantes de futebol

amador

JUSTIFICAÇÃO: Universalização do Programa Campos de Luz garantindo a todos

os campos de futebol amador de Minas Gerais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.405/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno
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PROPONENTE: Virgílio Furtado da Costa (Associação dos Municípios do Vale do

Paraibuna - AMPAR (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Construção de ponte sobre o Rio Preto para construirmos a nova

ligação rodoviária da zona da mata à São Paulo.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

AÇÃO: 4139 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 12 1.000.000,00

Mata 1 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Hoje temos que usar a ligação rodoviária com 90 KM a mais do

que a proposta da nova ligação. Com a construção da ponte, a situação ficaria

resolvida.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.406/2010

(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Universalizar os padrões básicos de atendimento a todas as escolas

da educação básica da rede pública, como prioridade para garantir a educação de

qualidade, criando um novo programa estruturador, a partir dos padrões de gestão da

educação básica do Programa 030 e absorvendo a Ação 4479 - Sistema de

certificação ocupacional.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Novo nome: Novos Padrões de Gestão da Educação Básica

Tipo de programa: 1 - Finalístico



____________________________________________________________________________
799

Área de resultado: 1 - Educação de Qualidade

Unidade responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo do programa: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ESCOLAS POR MEIO

DA DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS RELACIONADOS À

GESTÃO ESCOLAR, ORIENTADA PARA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL.

JUSTIFICAÇÃO: O governo destina mais recursos para a ação de gestão do que no

atendimento da educação básica (infraestrutura).

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.407/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Virgílio Furtado da Costa (Associação dos Municípios do Vale do

Paraibuna - AMPAR (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Realizar a ligação da BR 267 a BR 040.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 57 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

AÇÃO: 1157 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 3 18.170.333,00

Mata 1 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A medida visa evitar o transtorno viário no centro urbano de Juiz

de Fora para os usuários da BR267 com destino a BR040.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.408/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Virgílio Furtado da Costa (Associação dos Municípios do Vale do

Paraibuna - AMPAR (Juiz de Fora)) / Dalva Maria de Queiroz Tiago (Prefeitura

Municipal de Carneirinho (Carneirinho))
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PROPOSTA: Construção de três contornos rodoviários em Rio Novo-Guarani-

Piraúba.

Proposta aglutinada: Construção de dois trevos de acesso à cidade de Carneirinho.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 57 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

AÇÃO: 1158 - ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 1 1.000,00

Mata 3 0,00

Triângulo 1 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Com a construção dos três contorno poderesmo viabilizar o

transporte de passageiros no aeroporto pois atrairemos 1.800 passageiros hoje sem

acesso.

Proposta aglutinada - justificativa:

- Devido ao alto fluxo de veículos na BR 497 faz-se necessário medidas de

prevenção a acidentes. A estrutura dos trevos garantirá mais segurança aos

motoristas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.409/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aplicar a abrangência do programa 030 - Novos Padrões de

Atendimento da Educação Básica para atender a todas as escolas das unidades

prisionais.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade
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PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1 - Melhoria dos padrões básicos de atendimento de aluos e profissionais da

educação lotados nas unidades prisionais da rede estadual.

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: Escolas na unidades prisionais atendidas

Unidade de medida: 78 - ESCOLA

Finalidade da ação: Homogeneizar os padrões de qualificação do exercício da

educação nas unidades prisionais.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 5.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Promover, nas escolas de unidades prisionais, os mesmos

padrões de atendimento aos alunos e qualificação dos profissionais da educação

lotados nessas escolas.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.410/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Promover a avaliação prognóstica do programa implementado de

qualificação dos professores, com participação da comunidade escolar, antes da

extensão da metodologia aos profissionais da rede de ensino médio.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 14 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES

AÇÃO: 1 - Avaliação Prognóstica da Metodologia de Formação

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 11114 - PROFESSOR QUALIFICADO

Unidade de medida: 170 - PROFESSOR
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Finalidade da ação: Implementar uma avaliação prognóstica da metodologia de

formação adotada, cuidando, ainda, da divulgação dos resultados obtidos.

JUSTIFICAÇÃO: O governo pretende ampliar o método de formação sem avaliar os

resultados obtidos até agora, haja visto que existem modelos de formação no

FNDE/MEC com maio abrangência.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.411/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Ana Cristina Mendonça Vasconcelos Galina (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE (Frutal)) / Ana Cristina Mendonça Vasconcelos

Galina (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE (Frutal)) / Maíza

Signorelli (Câmara Municipal de Frutal (Frutal)) / Daniel dos Reis (Instituição não

informada) / Maurilio Carlos de Toledo (Câmara Municipal de Fronteira (Fronteira)) /

Nilo Cláudio da Costa Pádua (Câmara Municipal de Iturama (Iturama)) / Cristino

Ferreira Urzedo (Instituição não informada)

PROPOSTA: Construção de viaduto no entrocamento da BR 153 com a MG 255.

Propostas aglutinadas:

Duplicação da rodovia BR 153, no trecho Prata a Fronteira.

Implantação de barreira eletrônica na BR 364, em frente ao conjunto habitacional

Frutal III, em Frutal.

Construção do trevo da BR 153, do Condomínio Santa Mônica com o distrito de

Santo Antônio do Rio Grande ( Lagoa Seca).

Implantação de fato trevos e 3ª faixa br 497, 153, MG 255 e outras.

ÁREA DE RESULTADO: 6 - Logística de Integração e Desenvolvimento

PROGRAMA: 57 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA

DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

JUSTIFICAÇÃO: Garantia de segurança e fluidez no trânsito.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.412/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Belo Horizonte

PROPONENTE: Evina Teixeira da Cruz (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Medina (Medina)) / Vanessa Barçante Jota (Associação Mineira das Escolas Família

Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte)) / Vanessa Barçante Jota (Associação Mineira das

Escolas Família Agrícola - AMEFA (Belo Horizonte)) / Weslley José Cardoso (Ecola

Família Agrócola de Comercinho Vida Comunitária (Comercinho)) / José Aparecido

Felipe Santana (Escola Familia Agricola de Virgem da Lapa (Virgem da Lapa)) /

Roseimere Jardim Franca (Escola Família Agrícola Bontempo (Itaobim))

PROPOSTA:

Proposta 283: Restaurar a ação 2138 - ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA

AGRÍCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL.

Proposta 286: Restaurar a ação 2139 - ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA

AGRÍCOLA - ENSINO MÉDIO RURAL INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

RURAL EM TEMPO INTEGRAL.

Proposta 282: Alteração das metas física e financeira da ação 4587, mantendo a

finalidade.

Proposta 327: Formar educadores das Escolas Família Agrícola mineiras em

pedagogia da alternância visando uma formação específica para a educação do

campo.

Proposta 376: Garantir recursos para bolsa-aluno e infra-estrutura das escolas

família agrícolas de Minas Gerais.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

AÇÃO: 1 - Atendimento Escola Família Agrícola - Ensino Fundamental Rural em

Tempo Integral

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 11270 - ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEFICIADO

Unidade de medida: 11 - ALUNO

Finalidade da ação: REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS

ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME A MODALIDADE ENSINO

FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
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DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 287 662.160,66

Mata 257 592.945,26

JUSTIFICAÇÃO: A retomada das ações vem ao encontro das necessidades reais

para a promoção da educação diferenciada e para cumprimento do Decreto 44.984,

de 19/12/2008 e da Resolução da SEE 1257 de 23/12/2008, resguardando recursos

para a execução das atividades que influenciam direta e indiretamente na formação

dos jovens rurais. Tal modificação trará segurança e garantia às EFA's para planejar

e gerir suas atividades pedagógicas/administrativas, além de proporcionar maior

transparêncci na aplicação, execução e fiscalização do recurso público.Desmembrar

a ação 4587, restaurando as ações 2138. As EFA's são comunitárias e não dispõem

de recursos para a formação de professores e eles precisam de formação específica.

As EFA's, por atenderem a um público específico e não contar ainda com uma lei

específica para a questão de repasse financeiro, necessita deste aporte para o seu

funcionamento.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.413/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque Silva de Jesus (Instituição não informada)

PROPOSTA: Alteração de finalidade da Ação 4110, visando a promover políticas

públicas de garantia de direitos humanos para os povos indígenas.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 4110 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Finalidade da ação: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA DE

DIREITOS HUMANOS PARA TODOS OS CIDADÃOS DO ESTADO, EM ESPECIAL
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PARA OS GRUPOS EXCLUÍDOS DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS, inclusive os

povos indígenas e quilombolas.

JUSTIFICAÇÃO: Os povos indígenas vivenciam processos de busca de alternativas

de subsistência, formulação de políticas públicas e fortalecimento do processo

organizativo.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.414/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Democratizar o Programa de Certificação Profissional, promovendo a

participação dos representantes dos trabalhadores da educação e da comunidade

escolar e visando à garantia de seu sucesso e publicidade de seus resultados.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1 - Controle social do modelo de certificação profissional da rede pública

estadual

Unidade de medida: 78 - ESCOLA

Finalidade da ação: Adicionar a democratização do modelo de certificação, através

da definição dos padrões e da avaliação permanente do mesmo.

JUSTIFICAÇÃO: O modelo do Estado já em implementação não foi discutido dentro

do sistema e faz parte de critério de promoção profissional na carreira da educação.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.415/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Selmara Mamede Simões Ferreira (Promotoria da Infância e da

Juventude Infracional (Belo Horizonte)
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PROPOSTA: Ampliação da meta financeira e alteração do produto e da unidade de

medidada ação 4321, de Centro Socioeducativo atendido para adolescente atendido).

A proposta objetiva, ainda, transferir essa ação do programa 196 para o 004.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 196 - COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO

AÇÃO: 4321 - GESTÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

Produto: 1040 - ADOLESCENTE ATENDIDO

Unidade de medida: 5 - ADOLESCENTE

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 2 1.098.387,00

Central 18 9.885.482,00

Estadual 10544 27.882.900,00

Jequitinhonha / Mucuri 5 2.745.966,00

Mata 1 549.193,00

Rio Doce 1 549.193,00

Sul de Minas 1 549.193,00

Triângulo 1 549.193,00

JUSTIFICAÇÃO: As atividades executadas na ação 4363 de 2010 foram realocadas

na ação 4321 de 2011, sendo que o recurso de 2010 para o custeio das unidades era

43% maior do que o que está proposta para 2011. Tendo em vista que as ações têm

o mesmo objeto, justifica-se a ampliação da meta financeira para custear as unidades

existentes e para a que será concluída (BH-Horto). A alteração do produto/unidade de

medida proposta visa a conferir maior transparência e a favorecer o monitoramento.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.416/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM
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(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Implementação da ação "Acompanhamento Social nas Escolas

Públicas", incluída no Programa 33 em 2008, por meio de parceria com a ONG

proponente

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 33 - POUPANÇA JOVEM

AÇÃO: 4069 - ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA

JOVEM

JUSTIFICAÇÃO: Embora a ação tenha sido incluída no programa 33 em 2008, não

consta que tenho sido implementada.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.417/2010

(Inclusão de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Clarise Fernandes da Silva (Clarosofia Núcleo Mundial - CNM

(Belo Horizonte))

PROPOSTA: Criação de um programa de prevenção e erradicação da fome, que

compreenda ações de combate à desnutrição, de educação nutricional e de

capacitação de pessoas para trabalharem no programa que será desenvolvido a partir

de diagnóstico social. O programa deve incluir transferência de renda para as famílias

a serem beneficiadas.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 1 - Programa de prevenção e erradicação da fome

Tipo de programa: 1 - Finalístico

Área de resultado: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

Objetivo do programa: Prevenção e erradicação da fome, combate à desnutrição,

educação nutricional, a partir de diagnóstico social.

JUSTIFICAÇÃO: Apesar da existência do Programa Bolsa Família, que tem um

valor indiscutível, muitas vezes esse benefício é gasto com toda a família. A criação

desse programa não só combateria a desnutrição em todas as faixas etárias, como

também significaria geração de emprego e renda. O programa deverá ser gerido pelo
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governo estadual e pelas ONGs que tenham utilidade pública municipal, estadual e

federal.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.418/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maira Christina Marques Fonseca (Empresa de Pesquisa

Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir uma ação no programa 039, de incentivo à produção das

espécies medicinais, selecionadas pela Secretaria de Estado da Saúde de M.G.

(Componente Verde), por meio de agricultores familiares. Desenvolver tecnologias

para o cultivo dessas espécies que serão fornecidas ao SUS.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 39 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL

(INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)

AÇÃO: 1 - Incentivo à produção de plantas medicinais para o SUS em Minas Gerais

Produto: 1130 - PROJETO APOIADO

Unidade de medida: 175 - PROJETO

Finalidade da ação: Apoiar projetos para produção de espécies de plantas

medicinais por agricultores familiares e desevolvimento de tecnologias para cultivo

dessas espécies.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 100 100.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A Secretaria de Saúde de M inas selecionou 14 espécies de

plantas medicinais que seriam fornecidas ao SUS no Estado, que não são produzidas

em quantidade e com qualidade necessárias. Essa ação seria uma opção de renda

para os agricultores familiares do Estado. A Epamig tem trabalhado em parceria com

a SES para o desenvolver tecnologias de cultivo para essas espécies através de

projetos de pesquisa aprovados em editais públicos.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.419/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Nomeação de um Escrivão para a Delegacia de Polícia Civil de

Araporã

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA

POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

JUSTIFICAÇÃO: O trabalho do Escrivão é realizado por um funcionário não

qualificado para as atribuições do cargo.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.420/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- São João Nepomuceno

PROPONENTE: Valdir Carvalho da Silva (Associação de Amigos Amantes da Arte

de Juiz de Fora (Juiz de Fora))

PROPOSTA: Promover a mobilização comunitária para implantação da guarda

mirim nas escolas públicas e sua expansão, incluindo-o como atividade no programa

"Escola em Tempo Integral"

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA

AÇÃO: 1 - Cosntrução e manutenção de centros da guarda mirim comunitária.

Unidade: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE -

SEEJ

Produto: 10715 - CENTRO CONSTRUÍDO

Unidade de medida: 44 - CENTRO

Finalidade da ação: Dotar de sedes próprias o projeto "Guarda Mirim" promovendo

inclusão social e apoio à escola de tempo integral.

Regionalização
2011



____________________________________________________________________________
810

M. Física M. Financeira

Mata 1 200.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Tendo em vista a escola de tempo integral e promoção da

cidadania no contexto da educação, a implantação da guarda mirim nacional.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.421/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Alteração da Ação 1374, modificando a finalidade e redistribuindo as

metas físicas e financeiras para a construção de um Núcleo do Corpo de Bombeiros

para atender os Municípios de Araporã, Tupaciguara, Centralina, Canápolis e Monte

Alegre - Região Triângulo.

ÁREA DE RESULTADO: 12 - Qualidade e Inovação em Gestão Pública

PROGRAMA: 6 - CIDADE ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 1374 - CONSTRUÇÃO DE BATALHAO DO CBMMG

Finalidade da ação: CONSTRUIR O 11º BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DE MG e uma unidade na Região do Triângulo.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 75 4.000.000,00

Triângulo 1 0,00

JUSTIFICAÇÃO: É necessário a regionalização para desafogar a unidade de

Ituiutaba e Uberlândia.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.422/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Renata Aparecida de Souza (Instituição não informada)

PROPOSTA: Regularização de terras devolutas do Estado de Minas Gerais
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ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 144 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AGRARIO

AÇÃO: 4255 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 30000 7.770.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Promover a inclusão socioeconômica atrelada à valorização e o

desenvolvimento sustentável do território.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.423/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Edmilson Teixeira Ramalho (Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentavel (Novo Cruzeiro)) / Domingos Fernandes de

Souza (Instituição não informada) / Regina Lúcia Bicalho (Conselho de Segurança

Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aumento da meta financeira da ação 4400 para o nível de 2010 com a

mesma distribuição regional e mudança da finalidade incluindo "prioritariamente os

agricultores familiares".

Propostas aglutinadas:

a) Sobre a Emater: é preciso ter mais técnicos atuando na região. Ainda, deve ser

feito um estudo sobre a distribuição desses técnicos nos Municípios, de modo que

não haja técnicos sobrecarregados em função do tamanho da população da zona

rural.

b) Obrigar a Emater-MG a fornecer o apoio técnico que lhe cabe (aos agricultores).

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 119 - PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS

AÇÃO: 4400 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira
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Alto Paranaíba 15331 1.407.569,00

Central 51925 4.767.335,00

Centro Oeste 14970 1.374.425,00

Jequitinhonha / Mucuri 47774 4.386.225,00

Mata 71608 6.574.470,00

Noroeste de Minas 12053 1.106.609,00

Norte de Minas 122008 11.201.791,00

Rio Doce 34793 3.194.413,00

Sul de Minas 63855 5.862.652,00

Triângulo 19683 1.807.134,00

JUSTIFICAÇÃO: Necessidade de aumentar o número de técnicos para garantir a

assistência técnica aos agricultores familiares de modo a atender a crescente

demanda de mercado. Os municípios recebem um número determinado de técnicos,

independentemente da proporção da população rural com relação à urbana. Há

grandes desequilíbrios que sobrecarregam os técnicos. À Emater-MG é destinada

uma verba para prestar assessoria técnica aos agricultores, mas isso não é feito.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.424/2010

(Alteração de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incorporar à definição de Padrão Básico de Atendimento do EF e do

EM a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação: saúde

educacional, garantia de acesso ao trabalho, piso slarial, creches para filhos dos

profissionais.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA
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Novo nome: Novos padrões de gestão e atendimento da Educação Básica

Tipo de programa: 1 - Finalístico

Área de resultado: 1 - Educação de Qualidade

Unidade responsável: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Objetivo do programa: MELHORAR O DESEMPENHO DAS ESCOLAS POR MEIO

DA DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS RELACIONADOS À

GESTÃO ESCOLAR, À REDE FÍSICA, AOS RECURSOS DIDÁTICO-

PEDAGÓGICOS, às condições de trabalho dos profissionais de educação,

ORIENTADos PARA O APRENDIZADO DO ALUNO E A EFICIÊNCIA

OPERACIONAL.

JUSTIFICAÇÃO: O governo não incorpora ao padrão de atendimetno básico os

elementos de valorização dos profissionais da educação como garantia de qualidade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.425/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Marco Aurélio Epaminondas França (Prefeitura Municipal de Frutal

(Frutal))

PROPOSTA: Alteração da Ação 4232, destinando metas físicas e financeiras para a

implantação do Projeto Olho Vivo no Município de Frutal.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA

AÇÃO: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

JUSTIFICAÇÃO: Reduzir o alto índice de delito e combate ao uso de drogas no

Município.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.426/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Miriam Ester Soares (Comissão da Produção Orgânica em Minas

Gerais (Belo Horizonte))
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PROPOSTA: Incluir ação no PPAG

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 1 - Apoio à implantação da agricultura orgânica

Unidade: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Produto: 50 - FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: 92 - FAMÍLIA

Finalidade da ação: Incentivar a produção orgânica no segmento da agricultura

familiar e apoiar a comercialização dos seus produtos.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 200 100.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Possibilitar uma alimentação de qualidade e comercialização dos

produtos orgânicos.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.427/2010

(Inclusão de programa)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria de Fátima Assunção (Prefeitura Municipal de São Francisco

de Sales (São Francisco de Sales)) / Ronaldo Castro Moreira (Escritório Local da

EMATER-MG (São João Nepomuceno)) / Silvânia Coelho Barrozo (Conselho

Estadual do Idoso - CEI (Belo Horizonte)) / Jacqueline Míriam Maciel Junqueira

(Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - CONSEA (Belo Horizonte)) /

Marcos Luiz da Cunha Jota (Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais -

CONSEA (Belo Horizonte)) / Aluizio dos Santos (Conselho Estadual de Alimentação

Escolar (Belo Horizonte)) / Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos

Indígenas de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Dinéia Aparecida Domingues (Fórum

Mineiro de Educação Infantil (Belo Horizonte)) / Geraldo Miguel de Souza (Sind.

Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Beatriz

da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em Educação de M. G. - SIND-UTE
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(Belo Horizonte)) / Marilda de Abreu Araújo (Sind. Unico Trabalhadores em Educação

de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Maria Alice da Silva (Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente (Belo Horizonte)) / Tatiane Nunes de Sousa

(Ferderação N'golo (Belo Horizonte)) / Élido Bonomo (Centro Colaborador em Alim. e

Nutrição Escolar - Cecane/Ufop (Ouro Preto))

PROPOSTA: Inclusão de um novo Programa Estruturador: "Fortalecimento da

produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar para a alimentação

escolar".

Propostas Aglutinadas:

a) Criar uma ação que auxilie a regularização das associações de agricultores

familiares, de forma que consigam vender seus produtos para a merenda das escolas

municipais.

b) Restaurar nome e finalidade da Ação 4113, de acordo com a redação de 2010.

c) Apoio técnico do Estado aos municípios e superintendências de ensino no

sentido de esclarecer quanto ao caráter inclusivo do PNAE, de forma a viabilizar a

aquisição de insumos da merenda escolar da agricultura familiar.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 1 - Fortalecimento da produção e comercialização dos produtos da

agricultura familiar para a alimentação escolar

Nome: Fortalecimento da produção e comercialização dos produtos da agricultura

familiar para a alimentação escolar

Tipo de programa: 2 - Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas

Área de resultado: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

Unidade responsável: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Objetivo do programa: Garantir aos agricultores familiares condições de assistência

técnica, apoio para produção, beneficiamento e comercialização de seus produtos e

contribuir no resgate dos hábitos alimentares e na garantia da alimentação adequada

para atendimento ao PNAE e PAA.

AÇÃO: 1 - Qualificação dos trabalhadores/técnicos para atuarem no programa

Finalidade da ação: Capacitação dos técnicos da Emater para atuarem nos
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programas de compra de alimentação escolar e PAA.

JUSTIFICAÇÃO: É necessário o cumprimento da Lei nº 11.947/2009 (PNAE) e as

as ações do programa proposto são pertinentes ao programa de governo do Prof.

Anastasia, porém não há previsão no PPAG. Vários processos dentro deste PNAE

tem sido feitos em caráter de licitação, tornando-o excludente a vários agricultores

familiares. Os municípios têm encontrado dificuldades para comprar alimentos para a

merenda escolar, pois há falta de associações de agricultores regularizados que

possam vender os produtos. A proposta popular incluída para 2010 previa

organização dos agricultores familiares para a comercialização direta, via a

alimentação escolar e demais oportunidades - Ação 4113.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.428/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: Valdir Inácio Ferreira (Prefeitura Municipal de Araporã (Araporã))

PROPOSTA: Alteração da Ação 1358, com destinação de metas física e financeira

para a construção de um Quartel para o IX Pelotão da PMMG em Araporã - Região

do Triângulo.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

AÇÃO: 1358 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1 5.000,00

Triângulo 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: A Polícia Militar ocupa um prédio da Prefeitura sem as condições

ideais. O terreno já foi doado pelo Município.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.429/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011
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- Itapagipe

PROPONENTE: Dalva Maria de Queiroz Tiago (Prefeitura Municipal de Carneirinho

(Carneirinho))

PROPOSTA: Solicitação de instalação do Forum no Município de Carneirinho,

inclusive com a construção da estrutura física.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

JUSTIFICAÇÃO: Atualmente, os moradores que precisam têm que procurar o

Forum do Município de Iturama, sendo que Carneirinho tem demanda para a

instalação do Forum em sua sede.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.430/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Mauro Ângelo Defeo (Instituição não informada)

PROPOSTA: Inclusão de ação no Programa 020, destinada a implantação de

núcleos culturais nas unidades prisionais femininas, com previsão de metas física e

financeira.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 20 - EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO

SISTEMA PRISIONAL

AÇÃO: 1 - Implantação de Núcleos Culturais nas Unidades Prisionais Femininas.

Unidade: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Produto: 11291 - PRESO ATENDIDO

Unidade de medida: 734 - PRESO

Finalidade da ação: Promover atividades culturais, como música e artesanato,

possibilitando o aprendizado de um ofício, que contribua com a geração de renda e

propicie novas perspectivas profissionais às detentas, visando à ressocialização.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1000 100.000,00
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JUSTIFICAÇÃO: Promoção de atividades culturais, como música e artesanato, para

a profissionalização e geração de renda de detentas, propiciando melhoria da auto-

estima e novas perspectivas profissionais, visando à ressocialização.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.431/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Promover segurança alimentar das comunidades indígenas através

da formação de pomares domésticos, visando a produção de frutas, geração de

renda e complemento nutricional.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 385 23.870,00

Central 1925 116.732,00

Centro Oeste 385 23.870,00

Estadual 2000 150.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 1155 63.756,00

Mata 2310 143.220,00

Noroeste de Minas 385 23.870,00

Norte de Minas 2105 115.982,00

Rio Doce 1155 71.610,00

Sul de Minas 1925 119.350,00

Triângulo 770 47.740,00

JUSTIFICAÇÃO: As comunidades indígenas vivem graves situações de

insegurança alimentar, baixo índice de IDH e necessitam de construção de
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alternativas para a melhoria da qualidade de vida.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.432/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Joana Erinet Simões (Prefeitura Municipal de Francisco Badaró

(Francisco Badaró))

PROPOSTA: Ampliar sistema de abastecimento de água em Francisco Badaró.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 48 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

JUSTIFICAÇÃO: A Estação de Tratamento de Água do Município de Francisco

Badaró está funcionando em sua capacidade máxima para atender à sede. O distrito

de Tocoiós de Minas, distante 12 km da sede está sendo atendido pela Copanor com

poços artesianos. O desejo da comunidade é que a água fosse a mesma ofertada na

sede, vinda do Rio Setúbal.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.433/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Lucas José Andrade (Câmara Municipal de São Domingos das

Dores (São Domingos das Dores))

PROPOSTA: Aquisição de 100 fossas sépticas e melhoramento de banheiros para

comunidades rurais de São Domingos das Dores, com meta financeira de R$ 30.000,

00.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 48 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

AÇÃO: 4200 - INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Finalidade da ação: MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS EM

RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, INCLUSIVE NAS COMUNIDADES

INDÍGENAS E QUILOMBOLAS.
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2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 20 0,00

Central 136 0,00

Estadual 471 2.724.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 48 0,00

Norte de Minas 22 0,00

Rio Doce 100 30.000,00

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.434/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Domingos Fernandes de Souza (Instituição não informada) /

Ubiratã Pinto Cerqueira (Sind. dos Trab. em Telecomunicações de M.G. - SINTTEL-

MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Oferecer uma educação política para os estudantes e incluir, na

disciplina de geografia, uma parte dedicada especialmente ao Estado de Minas

Gerais.

Proposta 197: Investir na capacitação política do aluno de escola pública.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

AÇÃO: 4189 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICAÇÃO: A necessidade de os alunos conhecerem o Estado em que vivem

(a fauna, a flora e outros aspectos) e tenham uma conscientização política. Incentivar

o interesse político do jovem para melhoramento da sociedade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.435/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Domingos Fernandes de Souza (Instituição não informada)
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PROPOSTA: Levar a TV Assembleia para todos os cidadãos de Minas Gerais

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 126 - RADIODIFUSÃO

JUSTIFICAÇÃO: A TV Assembleia é importante para a educação e traz

conhecimento para a população.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.436/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Daniel Moreira da Silva (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim)) / Gleidiany Ribeiro Ataide (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim))

/ Manoel Antônio Fonseca Santos (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) /

Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim)) / Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no

Brasil (Itaobim)) / Andreia Gil Batista (Prefeitura Municipal de Itaobim (Itaobim))

PROPOSTA: Acréscimo de R$200.000,00 à ação 4132 - Proteção e restauração de

direitos, para o desenvolvimento dop protocolo de humanização do atendimento das

vítimas de abuso e exploração sexual.

Texto da proposta aglutinada: Assegurar recursos na ação 4132 - Proteção e

restauração de direitos, na ordem de R$100.000,00 para implantação do protocolo de

investigação de denúncia de abuso e exploração sexual de criança e adolescente.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 4132 - PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 12000 1.907.630,00

JUSTIFICAÇÃO: Com a ação pretende-se evitar a revitimização da vítima,

humanizando o atendimento.

Justificativa da proposta aglutinada: No ano de 2010 foi feito um diagnóstico que
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apontou a necessidade de implantação desse protocolo. É preciso efetivá-lo.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.437/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth (Instituição não

informada)

PROPOSTA: Alteração da Ação 4696 - Apoio aos Municípios e Entidades nos

Serviços de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente -, modificando a

regionalização, restribuindo as metas física e financeira, incluindo

Jequitinhonha/Mucuri.

ÁREA DE RESULTADO: 2 - Protagonismo Juvenil

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO: 4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 0 0,00

Central 0 0,00

Centro Oeste 0 0,00

Estadual 56 8.060.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 0 0,00

Mata 0 0,00

Noroeste de Minas 0 0,00

Norte de Minas 0 0,00

Rio Doce 0 0,00

Sul de Minas 0 0,00

Triângulo 0 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Os Municípios das regiões mais carentes do Estado têm ficado à

margem da aplicação dos recursos dessas ações.



____________________________________________________________________________
823

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.438/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Restaurar ação 4451

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 144 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AGRARIO

AÇÃO: 4451 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS

POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Norte de Minas 500 100.000,00

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.439/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Albano Silveira Machado (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo)) /

Marcio Pereira Silva (Inst. Trab. Trabalhadoras Agricultura Vale do Jequitinhonha

(Medina)) / Geraldo Magela dos Santos (Associação de Pescadores e Piscultores de

Salinas (Salinas))

PROPOSTA: Criar uma ação para o peixamento (introdução e colonização com

peixes) com espécies regionais nos barramentos construídos pelo Programa

Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva.

Propostas aglutinadas:

a) Ampliar as metas físicas e financeiras para que a região do Jequitinhonha e

Mucuri seja incluída na ação 4147 - "Criação de Pequenos Animais - Piscicultura".

b) Ao implantar projetos de barragens e produção de peixes, promover diálogo

prévio entre os empreendedores e os órgãos de fiscalização ambiental e sanitária

para que sejam elaborados projetos viáveis.
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ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

AÇÃO: 1 - Peixamento em barragens regionais

Unidade: 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE

DE MINAS GERAIS

Produto: Barragem atendida

Unidade de medida: 32 - BARRAGEM

Finalidade da ação: Promover a produção de pescado, com a devida regularidade

ambiental, nas barragens para enfrentamento da seca, como alternativa de trabalho e

renda para as comunidades assistidas.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 30 300.000,00

Norte de Minas 25 250.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Geração de renda e alimentação familiar, aproveitando as

barragens que já estão sendo construídas. Para dar uso múltiplo às águas, a

piscicultura será importante. Não conseguimos entender porque o

Jequitinhonha/Mucuri não foi contemplado nesse programa (Minas sem Fome ação

4147), enquanto foram as demais regiões. Por outro lado, os órgãos fiscalizadores

devem esclarecer todas as exigências para implantação de projetos de produção de

peixes e fiscalizar a execução da obra, para que, ao final, não seja declarada a

inviabilidade ambiental do empreendimento.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.440/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Marlice Ornelas Lucio (Instituição não informada)

PROPOSTA: Ampliar meta física da ação 1090 - Qualificação profissional e

inserção no mercado de trabalho, visando atender jovens, adolescentes e

trabalhadores rurais em artesanato voltado para a valorização da cultura do Vale,
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com fins de geração de renda, na pespectiva da economia popular e solidária.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 198 - PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ

AÇÃO: 1090 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE

TRABALHO

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 1020 1.632.000,00

Jequitinhonha / Mucuri 5025 5.640.000,00

Norte de Minas 5010 8.016.000,00

Rio Doce 445 712.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A cultura no Vale do Jequitinhonha está concentrada nas pessoas

mais velhas. Os jovens não se interessam pela arte, pois não a consideram meio de

auferir renda, por isso, saem do Vale para as grandes cidades em busca de

oportunidades de trabalho. O Vale tem grande potencial na produção de artesanato.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.441/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Albano Silveira Machado (Prefeitura Municipal de Berilo (Berilo))

PROPOSTA: Construir, equipar e manter Centros de Assistência do Idoso.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 23 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS

JUSTIFICAÇÃO: A população idosa de baixa renda está crescendo na região e não

possui alternativas de atendimento.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.442/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim
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PROPONENTE: Gleidiany Ribeiro Ataide (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim)) / Marcio Pereira Silva (Inst. Trab. Trabalhadoras Agricultura Vale do

Jequitinhonha (Medina)) / Sara Teixeira da Cruz (Instituição não informada) /

Wanderson Gomes Teixeira (Escola Família Agrícola Bontempo (Itaobim)) / Marlon

Moreira Barbosa (Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (Belo

Horizonte))

PROPOSTA: Apoiar a realização do 29º Festivale, na cidade de Jequitinhonha.

ÁREA DE RESULTADO: 11 - Rede de Cidades e Serviços

PROGRAMA: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL

AÇÃO: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL

Unidade: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Produto: 1130 - PROJETO APOIADO

Unidade de medida: 175 - PROJETO

Finalidade da ação: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM SUAS

VÁRIAS MODALIDADES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA

DIVERSIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 13 505.601,00

Central 32 1.261.673,00

Centro Oeste 13 505.601,00

Jequitinhonha / Mucuri 14 705.601,00

Mata 13 505.601,00

Noroeste de Minas 7 252.800,00

Norte de Minas 20 757.820,00

Rio Doce 13 505.601,00

Sul de Minas 13 505.601,00

Triângulo 13 505.601,00

JUSTIFICAÇÃO: O Festivale é um evento tradicional da cultura do Vale do

Jequitinhonha que reúne, durante uma semana, os talentos artísticos da região. O
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Festivale tem exercido papel fundamental na valorização do potencial cultural do

Vale, tratando de temas relevantes para a região e oferecendo cursos, oficinas,

exposições, apresentações artísticas, debates, entre outras atividades.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.443/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth (Instituição não

informada)

PROPOSTA: Ampliar as metas física e financeira da Ação 4368 - Estruturação do

Programa de Egressos - destinadas ao Jequitinhonha/Mucuri.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

AÇÃO: 4368 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 15 25.000,00

Central 222 1.000.805,00

Centro Oeste 20 183.355,00

Estadual 0 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 33 25.000,00

Mata 30 110.000,00

Noroeste de Minas 0 0,00

Norte de Minas 58 155.000,00

Rio Doce 43 120.000,00

Sul de Minas 0 0,00

Triângulo 68 240.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Teófilo Otoni possui um Centro de Internação com capacidade

para 33 adolescentes. O número de adolescentes egressos atendidos tem de ser, no

mínimo, igual ao de vagas disponibilizadas para internação.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.444/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Welshman Gustavo Pinheiro (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Repúdio à Lei Delegada que permite ao atual governador reestruturar

os órgãos da Administração Pública do Estado.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

JUSTIFICAÇÃO: Ao destituir o poder de uma determinada instituição, você interfere

na vida pessoal de um funcionário público sem passar por seu consenso, inibindo sua

defesa através da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.445/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Belo Horizonte

PROPONENTE: Beatriz da Silva Cerqueira (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Universalizar a certificação profissional para todos os profissionais de

magistério da rede pública de educação básica estadual para o próximo ano.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 30 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 4479 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 100.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: O Estado apresentou metas físicas e financeiras muito baixas

para permitir a cobertura dos profissionais de magistério da rede pública, haja visto
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que o produto define promoção na carreira.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.446/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Welshman Gustavo Pinheiro (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar os recursos para a recuperação e conservação de nascentes

e abrir a regionalização para todas as regiões.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

AÇÃO: 1052 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 1 0,00

Central 1 0,00

Centro Oeste 1 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 0,00

Mata 1 0,00

Noroeste de Minas 1 0,00

Norte de Minas 1 0,00

Rio Doce 1750 1.177.318,00

Sul de Minas 1 0,00

Triângulo 1 0,00

JUSTIFICAÇÃO: Os recursos foram reduzidos para essa ação e se limitam ao Rio

Doce, mas essa ação precisa ser desenvolvida em todas as regiões do Estado.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.447/2010

(Outros)
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EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Welshman Gustavo Pinheiro (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Ampliar os recursos destinados pelo Estado ao financiamento do

transporte escolar junto aos municípios.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA

EDUCACIONAL

AÇÃO: 2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

JUSTIFICAÇÃO: O município não pode arcar sozinho com o transporte escolar,

tanto para as escolas municipais quanto estaduais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.448/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII

no Brasil (Itaobim)) / Gleidiany Ribeiro Ataide (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim))

PROPOSTA: Ampliar as metas financeiras em R$100.000,00 na Ação 4110 para

fomentar a participação de crianças e adolescentes na promoção dos direitos

humanos no âmbito do "Comitê Gestor Estadual para Criança e Adolescente do

Semiárido".

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS

HUMANOS

AÇÃO: 4110 - PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Estadual 2000 648.981,00

JUSTIFICAÇÃO: Os recursos previstos na ação não são suficientes para o
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desenvolvimento da atividade "Jovens Comunicadores", executada em 2010.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.449/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Daniel Moreira da Silva (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim)) / Gleidiany Ribeiro Ataide (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim))

/ Manoel Antônio Fonseca Santos (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) /

Maria Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil

(Itaobim)) / Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth (Instituição não informada) /

Daniel Moreira da Silva (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) / Gleidiany

Ribeiro Ataide (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) / Manoel Antônio

Fonseca Santos (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim)) / Maria Aparecida

dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim))

PROPOSTA: Ampliação das metas físicas e financeira da Ação 4362 -

Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto, modificando a

regionalização.

Proposta aglutinada: Incluir as regiões do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, bem

como aumentar o número de vagas no Estado, aumentando as metas física e

financeira.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 4 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

AÇÃO: 4362 - APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS

DE MEIO ABERTO

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 120 124.950,00

Central 800 630.000,00

Estadual 100 226.715,00

Jequitinhonha / Mucuri 100 100.000,00
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Mata 180 162.000,00

Noroeste de Minas 120 124.950,00

Norte de Minas 180 162.000,00

Rio Doce 120 124.950,00

Sul de Minas 260 220.000,00

Triângulo 120 124.950,00

JUSTIFICAÇÃO: A proposta apresentada pelo Governo Estadual prevê uma

ampliação de metas física de somente 3,12%, passando de 1.600 vagas para

medidas em meio aberto fomentadas em 2010, para 1650 em 2011. Ressaltamos a

relevância da expansão da execução de medidas em meio aberto para o interior do

Estado, especialmente para aquelas regiões que não contam com unidades de

cumprimento de medidas socioeducativas. Tal ampliação visa atender princípio da

excepecionalidade da aplicação da medida privativa de liberdade, prevista no ECA.

Proposta aglutinada - justificativa: Teófilo Otoni é o único Município dessa região

que possui atendimento em liberdade assistida e prestação de serviços à

comunidade.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.450/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Welshman Gustavo Pinheiro (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Aumentar o número de bacias de contenção de águas pluviais

construídas e fiscalizar a construção e a manutenção dessas bacias.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL

AÇÃO: 4184 - CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO

JUSTIFICAÇÃO: O exemplo de Minas Novas mostra que é possível construir e

manter as bacias de contenção a custos muito baixos. Assim, só no Município de

Salinas poderiam ser construídas até 15 mil dessas bacias. Ainda, no processo de
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manutenção dessas estruturas são produzidos cascalho e areia que poderiam ser

usados na construção civil.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.451/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Manoel Antônio Fonseca Santos (Associação Papa João XXIII no

Brasil (Itaobim))

PROPOSTA: Recuperação de áreas degradadas por meio da construção de

barraginhas de médio e pequeno porte.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL

AÇÃO: 4184 - CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 3 310.460,00

Jequitinhonha / Mucuri 25 3.558.650,00

Noroeste de Minas 9 920.044,00

Norte de Minas 27 3.643.342,00

Sul de Minas 3 305.015,00

JUSTIFICAÇÃO: Preservar as nascentes e afluentes, e demais recursos minerais e

naturais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.452/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Welshman Gustavo Pinheiro (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte))

PROPOSTA: Incluir ação com o objetivo de a Polícia Militar fiscalizar o uso ou a

existência do cinto de segurança nos veículos destinados ao transporte público
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escolar.

ÁREA DE RESULTADO: 10 - Defesa Social

PROGRAMA: 55 - ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA

AÇÃO: 1 - Fiscalização do uso ou da existência do cinto de segurança nos veículos

destinados ao transporte público escolar

Finalidade da ação: Fiscalizar o uso de cinto de segurança nos transportes públicos

escolares, proporcionando maior segurança aos alunos.

JUSTIFICAÇÃO: A escola deveria servir de exemplo para a campanha nacional

sobre o uso do cinto de segurança, pois o aluno recebe orientações corretas sobre o

uso do cinto, mas os ônibus escolares, em grande parte, não possuem esse

equipamento.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.453/2010

(Alteração de ação )

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Marcio Pereira Silva (Inst. Trab. Trabalhadoras Agricultura Vale do

Jequitinhonha (Medina))

PROPOSTA: Valorizar as sementes crioulas ou regionais. O Município deve

levantar as demandas dos agricultores e distribuir sementes crioulas ou híbridas,

conforme a opção do agricultor.

ÁREA DE RESULTADO: 5 - Inovação, Tecnologia e Qualidade

PROGRAMA: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA

AGROPECUÁRIA

AÇÃO: 4042 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES

Finalidade da ação: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

MINEIRO, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE SEMENTES convencionais e

crioulas.

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Central 100 149.496,00

Jequitinhonha / Mucuri 1 0,00
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Mata 48 71.188,00

Norte de Minas 120 177.971,00

Sul de Minas 144 213.565,00

Triângulo 68 99.664,00

JUSTIFICAÇÃO: Tradicionalmente, os agricultores da região utilizam esse tipo de

sementes. (Essa é uma proposta mais ampla, não só voltada para as comunidades

indígenas e quilombolas, requerida como regionalizada p/ a região

Jequitinhonha/Mucuri.)

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.454/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE:

PROPOSTA: Apoio financeiro para iluminação do cemitério municipal (Virgem da

Lapa) no valor de R$30.000,00.

ÁREA DE RESULTADO: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL - PADEM

JUSTIFICAÇÃO: Ocorrem velórios e sepultamentos no período noturno e o

cemitério não é iluminado.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.455/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Marlice Ornelas Lucio (Instituição não informada)

PROPOSTA: Criar uma ação para assessoria técnica às associações de artesãos

do Vale do Jequitinhonha, visando sua regularização formal, o aperfeiçoamento de

técnicas de produção e o escoamento desta.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 157 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM

MINAS GERAIS
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AÇÃO: 1 - Apoio técnico às associações de artesãos do Vale do Jequitinhonha

Produto: 11106 - ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

Unidade de medida: 239 - ASSOCIAÇÃO

Finalidade da ação: Prestar assessoria técnica às associações de artesões do Vale

do Jequitinhonha, estimulando a formalização, o aperfeiçoamento técnico da

produção e escoamento desta

2011
Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 1 1.000,00

JUSTIFICAÇÃO: Produz-se muito artesanato no Vale, porém há dificuldade de

escoar a produção para outros locais, agregando valor. 80% da população rural vive

do artesanato e da agricultura familiar.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.456/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Antônio Reginaldo Martins Moreira (Câmara Municipal de

Francisco Badaró (Francisco Badaró))

PROPOSTA: Viabilização de recursos significativos (R$ 100.000) para montagem

de sistemas de pesagens de animais (bovinos) no vale, especificamente no município

de Francisco Badaró.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 59 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

JUSTIFICAÇÃO: Existem pouquíssimos sistemas (de pesagem) e em sua maioria

particulares, havendo perda de peso e até de animais ou a comercialização "a olho"

desfavorecendo uma das partes.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.457/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim
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PROPONENTE: Edmilson Teixeira Ramalho (Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentavel (Novo Cruzeiro))

PROPOSTA: Criar uma ação para a Secretaria de Educação para trabalhar a

educação ambiental nas escolas.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

JUSTIFICAÇÃO: No sistema educacional do Estado, não se percebe de forma clara

essa preocupação na área ambiental.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.458/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itapagipe

PROPONENTE: João Pereira dos Santos (Prefeitura Municipal de Itaobim

(Itaobim)) / Benice Nery Maia (Prefeitura Municipal de Itapajipe (Itapajipe)) / Daniel

Marinho de Miranda (Associação dos Municipios do Baixo Vale do Rio Grande

(Itapajipe))

PROPOSTA: Apoiar a instalação de usina de reciclagem de lixo no Município de

Itapajipe.

Propostas aglutinadas:

a) Apoiar a conclusão do aterro sanitário de Frutal.

b) Construção de galpão de separação de lixo e construção de aterro sanitário no

Município de Itaobim

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 45 - RESÍDUOS SÓLIDOS

AÇÃO: 1068 - APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL

ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES

JUSTIFICAÇÃO: O lixo em Itapagipe é depositado em aterro controlado. Com a

implementação da usina, criaremos uma associação de catadores onde o lixo poderá

gerar renda para os menos favorecidos e ainda preservar o meio ambiente. Adequar

o Município de Frutal à legislação ambiental. Galpão: geração de renda para

catadores de lixo e melhor controle dos resíduos sólidos. Aterro sanitário:
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necessidade urgente de substituir o lixão.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.459/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE:

PROPOSTA: Garantir recursos para compra de balsa para o distrito de São Pedro

de Jequitinhonha ( Jequitinhonha ).

ÁREA DE RESULTADO: 6 -

JUSTIFICAÇÃO: Facilitar a locomoção dos moradores do distrito, visto que o

acesso à "BR" é cortado pelo Rio Jequitinhonha.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.460/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Edmilson Teixeira Ramalho (Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentavel (Novo Cruzeiro))

PROPOSTA: Fornecer o potencial de energia elétrica adequado para o

funcionamento das unidades agroindustriais instaladas e planejadas nos programas

de convivência com a seca.

ÁREA DE RESULTADO: 7 - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha,

Mucuri e Rio Doce

PROGRAMA: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO

NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II

AÇÃO: 1 - Fornecimento de potencial elétrico adequado às unidades produtivas

Unidade: 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Finalidade da ação: Fornecer o potencial de energia elétrica adequado para o

funcionamento das unidades produtivas rurais instaladas e planejadas nos programas

da área de atuação do Idene.

JUSTIFICAÇÃO: Muitas unidades agroindustriais estão sem funcionar, ou

funcionando de forma precária, em função da rede de energia não fornecer a
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demanda necessária. A preocupação do fornecimento de energia deve vir já no

momento do planejamento de onde serão instaladas as respectivas unidades

agroindustriais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.461/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Manoel Antônio Fonseca Santos (Associação Papa João XXIII no

Brasil (Itaobim)) / Domingos Fernandes de Souza (Igreja Católica (João Pinheiro))

PROPOSTA: Expansão das hortas comunitárias para as associações e

comunidades rurais.

Proposta aglutinada - Texto: Que os recursos para a produção de sementes,

quando houver passado a época do plantio, possam ser usados para distribuição de

kits de equipamentos, por meio da modificação da Ação 4154.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4154 - APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS

Finalidade da ação: Incentivar a formação de hortas domésticas e comunitárias,

possibilitando às famílias o acesso ao consumo como complemento alimentar e

nutricional de qualidade e comercialização dos excedentes, pela distribuição de

sementes e, após o período de plantio, pela distribuição de kits com equipamentos de

produção.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 6000 6.600,00

Central 31500 34.650,00

Centro Oeste 6000 6.600,00

Jequitinhonha / Mucuri 18000 100.000,00

Mata 34700 38.170,00

Noroeste de Minas 7500 8.250,00
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Norte de Minas 41600 45.760,00

Rio Doce 18500 20.350,00

Sul de Minas 24200 26.620,00

Triângulo 12000 13.200,00

JUSTIFICAÇÃO: As hortaliças representam importantes fontes nutricionais. Na

região, há uma falta de produtos orgânicos. As hortas comunitárias são uma forma de

trabalhar a autoestima familiar e comunitária.

Proposta aglutinada - Justificativa: Os atrasos na distribuição das sementes depois

da época de plantio levam ao desperdício de dinheiro público. O agricultor guarda a

semente para o próximo ano, mas ela já não nasce bem.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.462/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Antônio Reginaldo Martins Moreira (Câmara Municipal de

Francisco Badaró (Francisco Badaró))

PROPOSTA: O programa de eficiência energética por meio das empresas

executoras devem consultar o setor social dos Municípios cruzando os dados,

visando fazer seleção mais justa e atingir de fato o público alvo.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 104 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

ENERGÉTICA DO ESTADO

JUSTIFICAÇÃO: As famílias carentes e a zona rural estão ficando em 2° plano,

devido a preocupação da empresa em cumprir somente a meta de n° de visitados.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.463/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Welshman Gustavo Pinheiro (Sind. Unico Trabalhadores em

Educação de M. G. - SIND-UTE (Belo Horizonte)) / Edmilson Teixeira Ramalho

(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel (Novo Cruzeiro)) / Maria
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Aparecida dos Santos Queiroz (Associação Papa João XXIII no Brasil (Itaobim))

PROPOSTA: Desenvolver um projeto de exploração de energias alternativas

adequadas ao semi-árido, de forma continuada, para residências e empresas

(especialmente energia solar).

Proposta aglutinada: Na execução de programas de eficiência energética exigir das

empresas executoras planejamento conjunto com os órgãos sociais dos Municípios,

visando adequar à realidade social a seleção do público alvo das ações.

ÁREA DE RESULTADO: 4 - Investimento e Valor Agregado da Produção

PROGRAMA: 104 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

ENERGÉTICA DO ESTADO

AÇÃO: 1 - Exploração de energias alternativas adequadas ao semi-árido

Unidade: 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

Finalidade da ação: Desenvolver um projeto de exploração de energias alternativas

adequadas ao semi-árido, de forma continuada, para residências e empresas

(especialmente energia solar).

JUSTIFICAÇÃO: O Sol nessa região é abundante, e é desperdiçado por não ser

aproveitado na produçãode energia. Por outro lado, as famílias gastam muito com as

contas de luz. As famílias carentes e a zona rural estão ficando em 2° plano, devido a

preocupação da empresa em cumprir somente a meta de n° de visitados.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.464/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Roseimere Jardim Franca (Escola Família Agrícola Bontempo

(Itaobim))

PROPOSTA: Criação de programa que possa custear projetos de jovens do campo

para a criação de empreendimentos agrícolas.

ÁREA DE RESULTADO: 8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

PROGRAMA: 28 - MINAS SEM FOME

AÇÃO: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

JUSTIFICAÇÃO: Os jovens não conseguem acesar crédito para custear os projetos
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em suas propriedades rurais.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.465/2010

(Outros)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Domingos Fernandes de Souza (Instituição não informada)

PROPOSTA: SOLICITA AO ESTADO QUE PARE DE INCENTIVAR A

PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO, em especial no Vale do Jequitinhonha e que se

preocupe com a preservação das matas nativas.

ÁREA DE RESULTADO: 9 - Qualidade Ambiental

PROGRAMA: 10 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA

ATLÂNTICA

JUSTIFICAÇÃO: As plantações de eucalipto estão dominando o Vale do

Jequitinhonha. Pessoas de fora do Vale compram terras na região, por serem mais

baratas e plantam eucalipto.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.466/2010

(Inclusão de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Marcio Pereira Silva (Inst. Trab. Trabalhadoras Agricultura Vale do

Jequitinhonha (Medina)) / Albano Silveira Machado (Prefeitura Municipal de Berilo

(Berilo)) / Antônio Carlos Silva Santos (Prefeitura Municipal de Itaipé (Itaipé)) /

Orlando Pereira da Silva (Prefeitura Municipal de Ninheira (Ninheira)) / Itamar Alves

de Souza (Ascopi (Itaobim)) / Antônio Reginaldo Martins Moreira (Câmara Municipal

de Francisco Badaró (Francisco Badaró))

PROPOSTA: Criar uma nova modalidade de sistema de captação, distribuição e

abastecimento de água e captação e tratamento de esgoto para atender a

necessidades específicas de moradores da zona rural que vivem em núcleos

dispersos (com menos moradores do que prevê a Copanor), tendo como princípio o

atendimento universal.

Propostas aglutinadas:
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a) Rever o número mínimo de famílias beneficiadas para a distribuição de água em

comunidades rurais que hoje é de 200.

b) A Copanor deve subsidiar as instalações dos Sistemas de Abastecimento de

Água provisórios, nos locais onde não há acesso à água ou acesso limitado, até que

chegue o sistema definitivo.

c) Regularizar e universalizar o abastecimento de água para o Município de

Ninheira.

d) Abastecimento de água nas comunidades quilombolas em Minas Novas

(Aspoqui: 51 famílias) e Coluna (Furtuoso: 36 famílias; Suaçuí: 47 famílias).

e) Pedir informações à Copanor sobre a implantação de sistemas nas comunidades

de Gravataí e Beira do Fanado/Maria Pinto, pois estão concluídos e não estão

funcionando.

ÁREA DE RESULTADO: 3 - Vida Saudável

PROGRAMA: 53 - VIDA NO VALE - COPANOR

AÇÃO: 1 - Água para todos

Unidade: 5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO

NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR

Produto: 11121 - SISTEMA IMPLANTADO

Unidade de medida: 197 - SISTEMA

Finalidade da ação: Abastecimento de água para consumo humano em

comunidades de até 200 habitantes com a utilização de soluções técnicas adequadas

à às aglomerações de baixa densidade populacional.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Jequitinhonha / Mucuri 50 2.000.000,00

JUSTIFICAÇÃO: A realidade local, de pequenos núcleos rurais, não está sendo

atendida pela Copanor, o que provoca grandes transtornos à vida e à saúde da

população. É preciso rever os parâmetros da Copanor. Há muitos núcleos rurais com

menos de 200 pessoas - o que deixa fora da previsão de atendimento. Cada morador

(mesmo 1 pessoa) deve ser contemplado. Criar um programa Água para Todos ou

modificar os preceitos da Copanor. (aglutinadora e a)
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b) O atendimento provisório se justifica uma vez que selecionada uma localidade,

fica impossibilitada (inviável) a busca de novos recursos para reparar problemas

urgentes, já que estão no planejamento da Copanor.

c) A Copasa não assume o compromisso de levar água a todos naquele município.

d) Essas comunidades quilombolas vivem um drama com a falta do abastecimento

de água.

e) Essas comunidades possuem menos de 200 habitantes o que seria limitante

para a atuação da Copanor, mas tiveram os sistemas implantados. Contudo, esses

sistemas não estão funcionando.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.467/2010

(Alteração de ação)

EVENTO: Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008/2011

- Itaobim

PROPONENTE: Anísia Sudário Daniel (Conselho Regional de Educação Física - 6ª

Região (Belo Horizonte)) / Claudilene da Costa Ramalho (Secretaria M. de

Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro (Novo Cruzeiro))

PROPOSTA: Incluir, nas equipes das escolas estaduais, assistentes sociais,

psicólogos e nutricionistas para um melhor acompanhamento dis alunos, professore e

familiares.

Proposta 204: Contratação de assistentes sociais e psicólogos para trabalharem

nas escolas estaduais, prioritariamente naquelas situadas nas áreas de

vulnerabilidade social, de tempo integral.

ÁREA DE RESULTADO: 1 - Educação de Qualidade

PROGRAMA: 19 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

AÇÃO: 1225 - AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

Novo nome: Melhoria do atendimento nas Escolas de Tempo Integral

Unidade: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Produto: 10110 - ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: 78 - ESCOLA

Finalidade da ação: INCREMENTAR O APRENDIZADO DOS ALUNOS POR MEIO

DA AMPLIAÇÃO DO TEMPO DIÁRIO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, COM
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PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE

VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO-SE A OFERTA DE ATIVIDADES

DIDÁTICAS, ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE FORMAÇÃO SOCIAL E PESSOAL

NO CONTRATURNO ESCOLAR.

2011Regionalização

M. Física M. Financeira

Alto Paranaíba 75 513.155,00

Central 497 3.400.576,00

Centro Oeste 101 691.050,00

Estadual 0 0,00

Jequitinhonha / Mucuri 174 1.190.518,00

Mata 248 1.696.841,00

Noroeste de Minas 35 239.472,00

Norte de Minas 224 1.532.623,00

Rio Doce 248 1.696.832,00

Sul de Minas 205 1.402.619,00

Triângulo 93 636.314,00

JUSTIFICAÇÃO: As demandas dos alunos extrapolam os recursos tradicionalmente

oferecidos pelas escolas. Os profissionais mencionados poderiam auxiliar os

professores e gestores no acompanhamento dos problemas trazidos pelos alunos e

pelos próprios educadores.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.931/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Gestora de Benefícios Sociais dos Trabalhadores

em Transportes Rodoviários – Astromig –, 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”,
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do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.931/2009 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Gestora de Benefícios Sociais dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários –

Astromig –, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo gerir e socializar os recursos

advindos das negociações coletivas da categoria.

Congregando as pessoas físicas e jurídicas que atuam na área de transportes

rodoviários, a instituição tem como propósitos gerenciar os recursos destinados ao

custeio de seus benefícios sociais, visando a otimizá-los; desenvolver uma política

estratégica nas áreas de saúde, lazer, esporte, cultura, habitação e bem-estar dos

trabalhadores; prestar serviços de saúde médica e odontológica; contratar seguro de

saúde, de vida e previdência suplementar; fomentar estudos e pesquisas voltadas ao

desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde, da seguridade e das

relações humanas; promover atividades de natureza educacional, científica, cultural e

social.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.931/2009,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.696/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados – Apac –, com sede no Município de Manhumirim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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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 4.696/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac –, com sede no

Município de Manhumirim.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 67, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere ou assistencial, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades

preponderantes no Estado; e, no art. 69, que as atividades de seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, salário, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.696/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Delvito Alves - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.703/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores da Vila Nunes, Cohab I, II, III

e Novo Horizonte, com sede no Município de Guaranésia.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/6/2010 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.703/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores da Vila Nunes, Cohab I, II, III e Novo Horizonte, com sede

no Município de Guaranésia.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 43 dispõe que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa

jurídica congênere, preferencialmente com o mesmo objetivo social, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e o art. 52 veda a

remuneração de seus Diretores, associados, Conselheiros, instituidores, benfeitores

ou equivalentes.

Por fim, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação

ao 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 4.703/2010 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 Moradores da Vila
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Nunes, Cohab e Novo Horizonte – AM-Nunes –, com sede no Município de

Guaranésia.”.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Delvito Alves - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.900/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Jardim das

Acácias – Amjac –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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 4.900/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Jardim das Acácias – Amjac –, com sede no Município de

Teófilo Otôni, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1995, que

tem por escopo promover o desenvolvimento social e econômico daquela

comunidade, melhorando a qualidade de vida de seus moradores.

A instituição desenvolve atividades voltadas à proteção da família, da infância, da

maternidade, da adolescência e da velhice; à habilitação e reabilitação de pessoas

com deficiência, bem como a sua integração à vida comunitária; à assistência

educacional e de saúde às famílias vulnerabilizadas; à promoção da cultura e do

esporte; à proteção do meio ambiente; ao combate da fome e da pobreza.

Desse modo, a Amjac ampara crianças e adolescentes carentes; promove cursos

profissionalizantes nas áreas de prestação de serviços; realiza campanhas

educativas visando à recuperação ambiental; implementa a criação de infraestruturas

comunitárias de saúde e saneamento básico, de habitação, educação e

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.900/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.907/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação Beneficente Sal e Luz da Terra, com sede no

Município de Passos.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.907/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Sal e Luz da Terra, com sede no Município de Passos, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e educacional.

A instituição tem como propósito manter cursos profissionalizantes, creches, casas

de recuperação para dependentes químicos, asilos e orfanatos, colaborar com as

autoridades governamentais em programas sociais e educacionais, desenvolver

atividades e campanhas nas áreas assistencial, cultural e beneficente e prestar

assistência material e moral a seus beneficiários.

Isso posto, acreditamos ser a Associação Beneficente Sal e Luz da Terra

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.907/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.
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Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.932/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Rural Unida de Pescador – Arup –, com

sede no Município de Pescador.

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 4.932/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Rural Unida de Pescador – Arup –, com sede no Município de Pescador, entidade

sem fins econômicos que tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e

social dessa comunidade, melhorando a qualidade de vida de seus moradores.

Para tanto, a instituição desenvolve ações de cidadania, presta serviços sociais e

assistência à saúde protege o meio ambiente, combate a fome, incentiva a produção

e distribui alimentos. Além disso, promove capacitação profissional, incentiva a

prática do esporte e a cultura, fomenta ações educacionais e de saneamento básico e

defende o direito à moradia.

Isso posto, acreditamos ser a Associação Rural Unida de Pescador merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.932/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.949/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Amparo e Valorização da

Vida – Avyva –, com sede no Município de Piumhi.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora 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 4.949/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amparo e Valorização da Vida – Avyva –, com sede no Município de

Piumhi.

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, nos arts. 6º e 20,

parágrafo único, que seus Diretores, Conselheiros e associados 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 4.949/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Delvito Alves - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.951/2010
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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 Moradores e Amigos dos Bairros

Unidos – Amabu –, com sede no Município de Congonhas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.951/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros Unidos – Amabu –, 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 o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 36, que seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores e benfeitores não

serão remunerados, a qualquer título; e, no art. 42, 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 4.951/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.952/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grupo de Apoio Comunitário em Movimento – Gacom –, com sede

no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.952/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo de Apoio Comunitário em Movimento – Gacom –, com sede no Município de

Contagem.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o parágrafo único do art. 10 do estatuto constitutivo da instituição

determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos

associados, não serão remuneradas; e o art. 30 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será transferido para outra pessoa jurídica de

caráter filantrópico, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social, sede no

Município de Contagem e seja registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.
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Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.952/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Delvito Alves - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.963/2010

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 o Instituto Vida Missão, com sede no Município de Ituiutaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.963/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Vida Missão, com sede no Município de Ituiutaba.

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, em seu art. 29, que as

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

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

no art. 33, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
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Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.963/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Delvito Alves - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.966/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Humanitária Compaixão, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.966/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Humanitária Compaixão, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 15, que as

atividades dos Diretores não serão remuneradas; e, no art. 44, que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
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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 4.966/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio - Delvito

Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.974/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública o Projeto Mãos Dadas, com sede no Município de Lavras.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.974/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Mãos Dadas, com sede no Município de Lavras.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o parágrafo único do art. 12 do estatuto constitutivo da instituição

determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e

o § 2º do art. 24 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente



____________________________________________________________________________
858

será destinado a entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.974/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Delvito Alves - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.975/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDS –, com

sede no Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.975/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDS –, com sede no Município de

Porteirinha.

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, em seu art. 15, que, na
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hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

municipal de fins não econômicos, qualificada como Organização da Sociedade Civil

de Interesse Público – Oscip – nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que tenha

objetivo social semelhante; e, no art. 35, que seus Diretores e Conselheiros não serão

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

bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.975/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Célio Moreira - Antônio

Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.976/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Região de Bom Jesus, com sede na Comunidade de Bom Jesus, no

Município de Porteirinha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.976/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Bom Jesus,

com sede na Comunidade de Bom Jesus, no Município de Porteirinha.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 51, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

assistencial congênere, juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 52, que as atividades de seus

Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o

recebimento de lucro, gratificação, benefícios ou vantagens.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.976/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio Júlio - Célio

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.023/2009

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Frei Inocêncio o imóvel que

especifica.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2009 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora 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.

Em 9/12/2009, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, a fim de que essa se manifestasse

sobre a alienação pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.



____________________________________________________________________________
861

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.023/2009 de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Frei Inocêncio o imóvel situado na Rua Osório Caetano, nesse

Município, com certidão lavrada no Livro 8, a fls. 78 a 79, no Cartório Julieta da

Comarca de Itambacuri.

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 da República 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 área será

destinada à reforma e à ampliação de uma escola municipal.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º prevê que o imóvel retornará ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de

cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

A Seplag, por meio da Nota Técnica nº 460/2010, manifestou-se favoravelmente à

alienação pretendida, tendo em vista a declaração favorável da Secretaria de Estado

de Educação, em face da municipalização da escola, a inexistência de projetos por

parte do Estado para a utilização do imóvel e a importância da continuidade das

atividades escolares para a região. Ademais, sugeriu a alteração dos dados

cadastrais do imóvel, que devem ser os constantes de seu registro, e não os da

escritura pública de doação.

Diante dessas considerações, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º, com o objetivo de identificar

corretamente o imóvel.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.023/2009 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1o a seguinte redação:
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“Art. 1o – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frei Inocêncio

imóvel com área de 1.672m2 (mil seiscentos e setenta e dois metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o no 5.236, a fls. 193 do Livro 3-D, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itambacuri.”.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Célio Moreira - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.801/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Ana Maria Resende, “estabelece

política e normas para instalação de postos de atendimento de registro civil em

maternidades e hospitais públicos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 5/8/2010, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública 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.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a tornar obrigatória a instalação de postos de

atendimento, nas maternidades públicas e nos hospitais conveniados com o Sistema

Único de Saúde – SUS –, para Oficiais do Registro Civil de Pessoas Naturais

realizarem o registro gratuito de nascimento e de óbito para os declaradamente

pobres.

Como se vê, o projeto em estudo, ao prever apenas uma obrigação para o registro

civil, não chega a delinear uma política estadual, como anuncia a ementa.

Primeiramente, temos a esclarecer que o Projeto de Lei nº 3.125/2009, que foi

retirado de tramitação pelo autor, previa medida semelhante, diferindo apenas na

ementa.

Passamos agora à análise da proposição.
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É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVI, “a”, determina a

gratuidade, para os reconhecidamente pobres, do registro civil de nascimento e de

óbito.

Da mesma forma, a Lei Federal nº 9.534, de 1997, corrobora a importância da

facilidade de acesso aos registros civis de nascimento e de óbito ao determinar a

isenção do pagamento de emolumentos para as pessoas carentes de recursos no

que concerne a esses atos e às respectivas primeiras certidões.

De igual modo, é entendimento comum que, entre os direitos de personalidade, a

garantia a uma identidade reconhecida oficialmente mostra-se imprescindível não

apenas para a satisfação do sentimento de pertencimento ao meio social, como

também para o gozo de direitos fundamentais, tais como educação e saúde.

Entretanto, é preciso que atentemos para algumas questões de ordem técnica.

Em primeiro lugar, a Constituição Federal, em seu art. 236, determina o seguinte:

“Art. 236 – Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por

delegação do Poder Público.

§ 1º – Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos

notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus

atos pelo Poder Judiciário”.

Extrai-se do dispositivo o entendimento de que os serviços notariais e de registro

são considerados serviços auxiliares à Justiça, tanto que a competência para realizar

a fiscalização dos atos concernentes aos serviços cartorários reside na esfera do

Poder Judiciário. É a interpretação que se confirma pela leitura do art. 103-B, § 4º, III,

da Constituição Federal, que determina ser da competência do Conselho Nacional de

Justiça - CNJ - o recebimento e o conhecimento de reclamações referentes à

prestação dos serviços auxiliares à Justiça, inclusive os notariais e de registro. Vê-se

que a atuação das serventias extrajudiciais, unidades técnicas e administrativas que

encerram competências jurídicas, está submetida ao controle do CNJ.

O mesmo Texto Constitucional, em seu art. 96, I, “b”, estabelece como competência

privativa dos tribunais “organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos

que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional

respectiva”. Assim, cabe aos tribunais a regulamentação dos órgãos internos do



____________________________________________________________________________
864

Poder Judiciário e dos serviços auxiliares da Justiça.

Conjugando a interpretação dos dispositivos citados, percebe-se que os serviços

notariais e de registro apenas podem ser objeto de normatização que implique

organização de sua prestação por instrumentos normativos provenientes do Poder

Judiciário. Tratando-se de lei ordinária, esta deve partir do Presidente do Tribunal de

Justiça do respectivo Estado, sob pena de inconstitucionalidade formal por vício

subjetivo.

No caso em análise, verifica-se que o projeto de lei visa a regulamentar a

organização do serviço notarial. Assim sendo e considerando sua iniciativa

parlamentar, é nítido o vício de inconstitucionalidade que o marca.

Não bastasse o vício apontado, ainda que o projeto fosse aprovado, sua aplicação

restaria comprometida, uma vez que a Lei Federal nº 6.015, de 1973, que trata da

prestação dos serviços notariais, determina, em seu art. 11, a necessidade de se

garantir ao usuário a ordem de precedência dos títulos e interesses apresentados em

cartório.

Ora, a medida proposta demandaria um número de sistemas de protocolo difícil de

ser determinado: um seria sediado na própria serventia, e vários outros seriam

localizados nas diversas instituições de saúde em que seriam mantidos os postos

avançados cartorários. Essa situação dificultaria sobremaneira a unificação dos

registros de protocolo, de forma a manter uma sequência numérica fiel à ordem de

apresentação que é determinada na norma federal.

Ademais, a exigência de titulares desses serviços manterem, em cada maternidade

e hospital conveniado com o SUS, um posto de atendimento para registro civil de

pessoas naturais não atende ao princípio da razoabilidade. É necessário considerar o

expressivo número de tais unidades de saúde bem como o custo da implementação

da medida, principalmente no que se refere às serventias situadas no interior do

Estado, cuja renda cartorária é conhecidamente baixa.

É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a razoabilidade

no momento da elaboração legislativa é elemento indispensável para a boa validade

e constitucionalidade das normas jurídicas – a respeito, veja-se a ADI 3112 – DF.

Ausente a razoabilidade, tal qual o caso em análise, ausente é também a
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constitucionalidade.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.801/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio Júlio - Célio

Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 23/11/2010

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Propostas de Ação Legislativa nºs 1.238 a 1.467/2010, de autoria

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

Lei nºs 5.018 a 5.025/2010 - Projeto de Resolução nº 5.026/2010 - Requerimentos nºs

6.786 a 6.793/2010 - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues - Proposições

Não Recebidas: Requerimento da Comissão de Participação Popular -

Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento, Tiago Ulisses e

Alencar da Silveira Jr. - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento

Rodrigues, Getúlio Neiva, Carlin Moura, João Leite e Adelmo Carneiro Leão - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -

Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;

deferimento - 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 - José Henrique - Weliton Prado - Dinis Pinheiro - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes

- Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia

Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

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

Neider Moreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião
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Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander

Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

- As Propostas de Ação Legislativa nºs 1.238 a 1.467/2010 foram publicadas na

edição anterior.

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 5.018/2010

Torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile em bares e restaurantes no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os bares e restaurantes estabelecidos no Estado, onde são

comercializadas refeições ao público, ficam obrigados a oferecer cardápios em braile

para atendimento aos portadores de deficiência visual.

Art. 2º - Os cardápios deverão estar expostos em local de fácil acesso para o
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portador de deficiência visual ou de seu acompanhante, contendo o nome dos pratos,

ingredientes usados no preparo, relação de bebidas e sobremesas, outros produtos

oferecidos e seus respectivos preços.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar:

I - a sanção a ser aplicada em caso de descumprimento desta lei;

II - o órgão que deverá promover a fiscalização e aplicar as possíveis multas;

III - as formas como serão encaminhadas reclamações e denúncias do

descumprimento desta lei.

Art. 4º - Fica fixado um prazo de noventa dias para os bares e restaurantes

instalados e em funcionamento no Estado se adequarem às normas estabelecidas

nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto tem como objetivo determinar que bares e restaurantes

instalados e em funcionamento no Estado de Minas Gerais garantam aos deficientes

visuais cardápios em braile com todas as informações dos produtos e alimentos

oferecidos nesses estabelecimentos, seguidos de seus respectivos preços. É um ato

de cidadania e respeito às pessoas portadoras de necessidades especiais. Trata-se

de medida necessária, uma vez que frequentar bares e restaurantes não constitui

apenas uma opção de lazer, é uma atividade constante da vida moderna, em que o

hábito de fazer refeições ou lanches fora de casa se torna cada vez mais comum e

necessário.

A oferta de cardápio em braile possibilitará aos deficientes visuais mais uma opção

para a autonomia necessária no dia a dia, pois, ao frequentar ambientes comuns a

todos, devem ser tratados de forma igualitária, sem necessidade de estarem sempre

na presença de um acompanhante.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Antônio

Júlio. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 389/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.019/2010
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Declara de utilidade pública o Instituto Cidadania Plena, com sede no Município de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cidadania Plena, com sede

no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: O Instituto Cidadania Plena, com sede no Município de Contagem,

fundado no dia 10/1/2009, é uma entidade filantrópica com personalidade jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A instituição está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano e tem como

finalidade representar todos os cidadãos do Estado, defendendo melhorias em suas

condições de vida e moradia, e promover o esporte, o lazer e a cultura por meio de

palestras e oficinas de práticas esportivas, dança, música e teatro, visando o

desenvolvimento harmônico e saudável da sociedade, de forma popular, através da

integração e democracia.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é, portanto, de extrema

importância para o Instituto na medida em que possibilitará a ampliação de seu

trabalho e o prosseguimento de seus projetos, que contribuem para a implantação de

políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal.

- 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 5.020/2010

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Joaquim Cândido Ribeiro - Ilpi -, com

sede no Município de Santana de Pirapama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Joaquim Cândido

Ribeiro - Ilpi -, com sede no Município de Santana de Pirapama.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Doutor Viana

Justificação: O Lar dos Idosos Joaquim Cândido Ribeiro - Ilpi -, com sede no

Município de Santana de Pirapama, é uma associação civil de direito privado,

beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, com prazo

determinado de duração.

Essa Associação tem por finalidades manter estabelecimento destinado a abrigar

pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, e

proporcionar às pessoas idosas assistência material, moral, intelectual, social e

espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua

saúde física e mental.

- 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 5.021/2010

Declara de utilidade pública a Fundação Camachense de Apoio à Cultura - Fucac -,

com sede no Município de Camacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Camachense de Apoio à

Cultura - Fucac -, com sede no Município de Camacho.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Fundação

Camachense de Apoio à Cultura - Fucac -, com sede no Município de Camacho. Em

pleno funcionamento desde 6/1/2005, é uma entidade civil de direito privado, sem fins

lucrativos, de duração indeterminada, de caráter cultural e social, de gestão

comunitária.

A entidade tem como objetivo dar oportunidade à difusão de ideias, elementos de

cultura, esportes, tradições e hábitos sociais da comunidade.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
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desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimetno Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.022/2010

Declara de utilidade pública a União dos Paraplégicos de Vespasiano - UPV -, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União dos Paraplégicos de

Vespasiano, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A entidade União dos Paraplégicos de Vespasiano - UPV -, fundada

em 20/6/2010, com sede nesse Município da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

é uma sociedade civil, sem fins econômicos, que tem como finalidade combater a

fome e a pobreza, proporcionar moradia digna através de programas comunitários

habitacionais, desenvolver atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer e

promover a proteção, o amparo e o atendimento às crianças, aos idosos carentes e

aos deficientes físicos. A entidade também promove cursos em diversos segmentos,

implementa cursos de alfabetização, integra os jovens e adultos ao mercado de

trabalho e realiza oficinas de artesanato e laborativas. Além disso, proporciona

assistência médica, dentária e psicológica às famílias carentes do Município.

Pelo exposto, entende-se que o trabalho da referida entidade é extremamente

meritório, tornando-a, portanto, merecedora do título de utilidade pública, o que lhe

dará mais condições de desempenhar sua elevada missão. Por sua importância,

contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.023/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Poço Danta Pará, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais de Poço Danta Pará, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Poço Danta Pará,

com sede no Município de Porteirinha, fundada em 30/8/84, é uma entidade civil, de

fins sociais, sem fins lucrativos, que tem por finalidade, entre outras: contribuir com a

sustentabilidade do meio ambiente e com o desenvolvimento do Município de

Porteirinha; promover o bem-estar social dos moradores e suas famílias, por meio da

participação popular e do trabalho associativo; organizar a produção e criar os

mecanismos necessários para facilitar a comercialização dos bens gerados pela

agricultura familiar; proteger a saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice,

mediante ações que possibilitem o acesso da população aos programas

governamentais que atendam estes segmentos da sociedade.

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 5.024/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Mucambo dos Bois, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais do Mucambo dos Bois, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mucambo dos Bois,

com sede no Município de Porteirinha, fundada em 21/12/95, é uma entidade civil, de

fins sociais, sem fins lucrativos, que tem por finalidade, entre outras: contribuir para a

sustentabilidade do meio ambiente e o desenvolvimento municipal; promover o bem-

estar dos moradores e suas famílias, através da participação popular e do trabalho

associativo; organizar a produção e criar os mecanismos necessários para facilitar a

comercialização dos bens gerados pela agricultura familiar; e proteger a saúde da

família, a maternidade, a infância e a velhice, através de ações que possibilitem o

acesso da população aos programas governamentais de assistência.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para a 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 5.025/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Região de Furado do Peixe, com sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Rurais da Região de Furado do Peixe, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Paulo Guedes

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Furado

do Peixe, com sede no Município de Porteirinha, fundada em 24/11/93, é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade, entre outras: contribuir para a

sustentabilidade do meio ambiente e o desenvolvimento do Município de Porteirinha;

promover o bem-estar social dos moradores e suas famílias, através da participação

popular e do trabalho associativo; organizar a produção e criar os mecanismos

necessários para facilitar a comercialização dos bens gerados pela agricultura
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familiar; proteger a saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice, através de

ações que possibilitem o acesso desses segmentos da população a programas

governamentais que os atendam.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para a 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 RESOLUÇÃO Nº 5.026/2010

Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao

exercício de 2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2009.

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

Sala das Reuniões, 23 de novembro de 2010.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

218, § 1º, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.786/2010, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Marco Antônio Machado da Silva, representante da

torcida organizada Avacoelhada, pelos 22 anos de participação nas arquibancadas,

como torcida representativa do América Futebol Clube. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.787/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao jornal "Estado de Minas" pelo recebimento do Prêmio

Esso de Jornalismo 2010, na categoria Regional Centro-Oeste, com a série "Nos

Passos de Jean", de Thiago Herdy. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.788/2010, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Município de Aiuruoca por ter sido agraciado com a Medalha

do Mérito da Saúde 2010 em razão dos serviços prestados à saúde pública e ao

SUS-MG, com destaque em Atenção Básica. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 6.789/2010, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Sr. Sérgio Nereu Faria, Procurador da República e Coordenador da Tutela Coletiva

do Ministério Público Federal, pedido de providências para que seja proposto termo

de ajustamento de conduta ao DNIT, a fim de que se defina o cronograma de obras e

serviços da duplicação da Rodovia Federal Fernão Dias (BR-381), em trecho de

310km entre Belo Horizonte e Governador Valadares. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.790/2010, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Associação dos Conselheiros Tutelares de

Minas Gerais pelo Dia do Conselheiro Tutelar. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.791/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Colegiado das Corregedorias

pedido de providências para que a cadeia pública do Município do Serro seja

assumida imediatamente pela Subsecretaria de Administração Prisional. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.792/2010, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Agricultura pedido de ampliação das dotações do

Programa Minas + Seguro.

Nº 6.793/2010, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja

encaminhado ao Corregedor-Geral da Polícia Civil pedido de providências para

apurar a denúncia de que a ex-namorada do Agente Penitenciário Paulo Henrique da

Silva Santos teria sido conduzida à Delegacia do Município do Serro sem mandado

judicial ou intimação.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues.

Proposições Não Recebidas

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja formulada manifestação

de aplauso ao Sr. Alceu Torres Marques, Procurador-Geral do Ministério Público, pela

reeleição e recondução ao cargo de Procurador-Geral para o mandato 2011-2012,

resultado do exitoso trabalho realizado à frente dessa instituição.
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Elmiro

Nascimento, Tiago Ulisses e Alencar da Silveira Jr.

Oradores Inscritos

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

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

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, boa-tarde. Mais uma vez,

venho a esta tribuna para trazer à sociedade mineira um esclarecimento necessário e

cobrar providências em nome desta mesma sociedade. É sabido por todos nós que o

Governo do Estado tem avançado cada vez mais na direção certa no que diz respeito

à segurança pública. Todos os Deputados desta Casa têm percebido as evoluções,

mas sabemos que reduzir a criminalidade e devolver a sensação de segurança é algo

difícil de ser alcançado; no entanto, reconhecemos o empenho do governo na busca

de uma gestão qualificada, no aprimoramento das políticas públicas, bem como no

estabelecimento de metas, e o resultado vem surgindo a cada ano. São inúmeros os

investimentos ao longo destes últimos oito anos. Podemos citar várias ações

concretas com resultados efetivos, como a integração das polícias, a recomposição

dos efetivos, a transferência da custódia de grande parte dos presos para a Suapi,

desonerando as Polícias Civil e Militar, e tantos outros avanços. Mas, Sr. Presidente,

como disse, não vim a esta tribuna apenas para mostrar os avanços deste governo.

Infelizmente, mesmo com a determinação firme do Governador Anastasia no

direcionamento das ações, alguns dirigentes de polícia teimam em descumprir suas

orientações. Estou falando, Sr. Presidente, da minha indignação, como representante

de mais de 94 mil pessoas, da indignação do cidadão que não pode ocupar esta

tribuna e apenas falar. É com enorme respeito àqueles que nos pagam, que pagam o

salário do Governador e de todos os servidores públicos deste Estado, que faço

novamente esta denúncia. Como disse, segurança pública passou a ser, mais do que

nunca, uma necessidade primária, especialmente das populações urbanas, e toda a

sociedade vem cobrando isso das autoridades. Mas, infelizmente, não é este o

pensamento de alguns integrantes da PMMG. É muito triste trazer este assunto à

tribuna desta Casa, mas, como representante da sociedade, não poderia deixar de
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cobrar uma postura mais enérgica do Comando-Geral da PMMG. Estou falando, Sr.

Presidente, do Cel. Antônio de Carvalho Pereira, que vem, ao longo dos últimos anos,

demonstrando como não se deve gerenciar recursos humanos. Você, que está nos

assistindo neste momento, precisa saber que no Batalhão de Eventos, cujo comando

está nas mãos do citado coronel, houve determinação de que cerca de 30 policiais

militares não fossem lançados no policiamento nas ruas, para proteger o cidadão,

tendo em vista que esse comandante precisaria desses soldados, cabos e sargentos,

para trabalhar como serventes de pedreiro.

No dia 22/11/1910, os marinheiros se revoltaram contra os castigos que lhe eram

aplicados: 25 chibatadas pelo cometimento de transgressão disciplinar. Sr.

Presidente, esse movimento ficou conhecido como Revolta da Chibata, que neste

mês completa 100 anos. E, 100 anos depois deste episódio, o Cel. Antônio de

Carvalho Pereira ainda age como se seus subordinados fossem empregados de sua

fazenda, podendo ele mandar policiais militares executar atividades de servente de

pedreiro. É preciso dizer ao coronel que policiais militares são servidores

concursados e que, como administrador público, ele só deve fazer ou não o que a lei

determina.

Os fatos aqui narrados foram filmados e estão gravados em DVD em nosso

gabinete. Trouxe o assunto a esta Casa há cerca de dois meses e, como estou

percebendo que, para conseguir uma apuração séria, há que se realizar uma

audiência pública, volto novamente a cobrar das autoridades que receberam a

denúncia uma resposta efetiva.

Imaginem, cidadãos que estão nos assistindo neste momento, vocês estão

pagando para que policiais sejam desviados de função; vocês estão pagando ao

Estado para que policiais que frequentaram uma academia de polícia por um ano, no

mínimo, estudando, treinando, sejam designados para prestarem serviço de servente

de pedreiro.

Será que o cidadão gostaria que policiais que foram devidamente treinados, que

deveriam estar nas ruas patrulhando, fazendo segurança preventiva e reprimindo o

crime, atendendo à população, virassem serventes de pedreiro? Mas foi isso mesmo

que o Cel. Antônio de Carvalho Pereira fez com cerca de 30 policiais lotados na
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Companhia de Cães. O vídeo mostra os policiais batendo picareta, enxadão, enxada

e outras ferramentas, cavando uma vala no interior da Companhia de Cães, com

sede no Bairro Vera Cruz, zona Leste de Belo Horizonte.

Até aqui, Sr. Presidente e demais colegas Deputados, estou falando do prejuízo

causado ao contribuinte, ao cidadão que merece nosso respeito e que deveria

receber desses policiais a segurança pública. Mas passo, neste momento, a falar

sobre como esses policiais se sentiram ao terem de executar uma tarefa para a qual

não prestaram concurso nem foram treinados. Além do abuso de autoridade praticada

pelo citado Coronel, houve desvio de função, desrespeitando-se, assim, a lei da

improbidade administrativa, Lei nº 8.429, de 1992, que trata e reza em seu art. 4°: “Os

agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita

observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade

no trato dos assuntos que lhes são afetos”. Mas o maior absurdo, Sr. Presidente, é a

violação da dignidade humana, é submeter um trabalhador concursado a situação

vexatória, humilhante e degradante. O inciso III do art. 5º da Constituição da

República dispõe: “III - Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento

desumano ou degradante(...)”.

Será que esse Coronel não conhece os princípios da administração pública? Será

que esse Coronel ainda pensa que quartel é um feudo, em que o senhor feudal podia

tudo? Será preciso que o Governador do Estado lhe ensine que a administração

pública é regida por princípios e o primeiro deles é o da legalidade, conforme

descreve o “caput” do art. 37 da Constituição da República: “Art. 37 - A administração

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

Volto a dirigir minhas palavras ao cidadão que está nos assistindo neste momento e

gostaria que todos fizessem comigo uma breve reflexão: se vocês estivessem no

lugar desses policiais que foram desviados de função para serem serventes de

pedreiro, aceitariam passivamente?

Por outro lado, como esses policiais poderiam sair às ruas para fazer

patrulhamento, atendendo bem à população, respeitando a dignidade da pessoa
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humana, se, dentro do quartel, se atenta contra a sua dignidade, sua condição moral?

Ao fazermos esta reflexão, vislumbramos a extrema gravidade dos atos praticados

pelo Cel. Antônio de Carvalho Pereira contra seus subordinados. É preciso apuração

séria e rigorosa por parte dos órgãos envolvidos.

Aprovei requerimento na Comissão de Segurança Pública para realização de

audiência pública para a qual o Coronel será convocado para explicar os fatos. Ato

contínuo, estamos convidando o Corregedor da PM, bem como o Procurador-Geral

de Justiça do Estado, para trazerem as informações sobre as apurações, visto que no

Comando-Geral da PM foram protocolados, por este Deputado, os Ofícios nºs 531 e

650, de abril e maio, respectivamente, deste ano.

Já na Procuradoria-Geral de Justiça protocolei outro ofício em maio de 2010, e até

a presente data não tive notícia de abertura de inquérito policial militar, muito menos

de uma ação civil pública por parte do Ministério Público.

Mais uma vez, faço um apelo, que já fiz pessoalmente ao Procurador de Justiça, Dr.

Alceu Torres. Tenho acompanhado de perto violações de direitos humanos praticadas

contra policiais, bem como assédio moral, e, infelizmente, não vejo a mesma postura

aguerrida do Ministério Público para apurar essas violações. Parece que alguns

membros do Ministério Público entendem que policiais não têm dignidade humana,

que policiais podem sofrer qualquer ataque à sua honra, à sua imagem e à sua moral.

Ou será que alguns membros do Ministério Público têm medo de apurar denúncias

contra Coronéis da PM? É preciso que a mesma disposição e vigor dos Promotores e

Procuradores no combate à violação de direitos humanos praticados por policiais

sejam empregados também quando estes são as vítimas. A partir desta data, passo a

fazer obstrução em todos os projetos da pauta. Vou repetir: todos, até que a reunião

da Comissão de Segurança Pública seja realizada e as denúncias devidamente

apuradas em audiência pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a minha

presença hoje tem dois objetivos. O primeiro é convocar os nossos companheiros

Prefeitos e ex-Prefeitos para que procurem a Undep com o objetivo de fazer as

filiações, porque as atividades já começaram, o registro do CNPJ já foi feito, já temos
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a sede e também já fizemos a defesa dos Prefeitos e ex-Prefeitos. Semana passada,

reconduzimos um Prefeito injustamente afastado do cargo pela Câmara de

Vereadores. Para os interessados, a Undep tem sede em Belo Horizonte, na Avenida

Álvares Cabral, nº 344, sala 1308, com seus estagiários e advogados, para iniciar e

acompanhar processos de Prefeitos e ex-Prefeitos, visando promover sua defesa em

ações judiciais e até em denúncias do Ministério Público, sobretudo no chamado

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Essa é a minha primeira participação.

Minha segunda participação refere-se a uma preocupação muito grande de todos

os Prefeitos e ex-Prefeitos. Hoje, na Cidade Administrativa, haverá um evento às 17

horas que contará com a presença de vários Prefeitos. Fizemos contato com a

Associação Mineira dos Municípios - AMM - e soubemos que, lamentavelmente, o

governo federal não cumpriu com a obrigação legal de repassar 1% do FPM, levando

os Prefeitos a se preocuparem com o pagamento do 13º salário de seus servidores.

Buscamos informações e soubemos que mais de 80% dos Prefeitos de Minas Gerais

não quitarão o pagamento do 13º salário. A decisão indevida do Presidente da

República no ano passado, a qual discutimos com a AMM e com associações

nacionais, autorizou o aumento de 1% do FPM, sendo repassada apenas uma

parcela ao fim do ano. Esta deveria ser dividida em 12 parcelas ao longo do ano,

porque é comum e normal que na data do aniversário dos servidores públicos se

pague metade do 13º salário. A maioria das prefeituras deveria organizar-se,

reservando recurso em caixa para que ao final do ano não passassem pelo transtorno

de ficar atrás do governo pedindo pelo amor de Deus para cumprir a lei. Não se trata

de pagar alguma coisa indevida, ilegal ou de conceder uma benesse.

Hoje a situação das prefeituras é muito mais que grave. Prefeitos estão demitindo

servidores, reduzindo serviços. Aliás, muitos deles estão com problemas quanto à

limpeza da cidade, quanto à operação tapa-buracos. A situação é muito difícil. No ano

passado, com o governo Aécio Neves, conseguimos um dispositivo bom. Quando

enviávamos nossas emendas para a Setop, esta determinava que a prefeitura

contribuísse com 10% de cada verba destinada por meio da Secretaria. E nós

conseguimos mostrar que os Municípios mais pobres, aqueles que são realmente

deprimidos, não podiam pagar tal percentual, e agora pagam apenas 1%. Mas,
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mesmo sendo 1%, há dificuldade. Então essa é a minha preocupação, Sr. Presidente,

e, claro, também a dos Deputados desta Casa.

Concedo aparte ao nobre colega Deputado Duarte Bechir, exatamente porque sei

que ele entende e sofreu na carne essa situação, portanto falará em nome dos

Prefeitos.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Sr. Deputado Getúlio Neiva, V. Exa. traz a

esta Casa, num momento importante, um debate a respeito das contas municipais. Já

passamos por isso e temos acompanhado de perto o sentimento dos Prefeitos. Há

alguns dias, eu disse aqui que, por ocasião da crise mundial, o governo deduziu parte

da arrecadação do IPI, diminuindo o valor de veículos, de bens produzidos, que

gerariam o aumento do FPM, com o propósito de fazer a reposição posteriormente. E

o que aconteceu, Deputado Getúlio Neiva? Em novembro os Municípios receberam, a

título de fundo de participação, 7% a menos do que foi recebido efetivamente no ano

anterior. Mas o salário aumentou, as demandas são crescentes, e a máquina pública

não tem condições de ser tocada com o mesmo montante de recursos recebido no

ano passado. E, em novembro, estão recebendo 7% a menos do que receberam no

ano passado.

Então quero aqui me solidarizar com V. Exa. e parabenizá-lo pela oportuna

concentração nesse assunto e ainda pela iniciativa da fundação da Associação dos

ex-Prefeitos, porque, na verdade, o Prefeito, quando está no comando do Município,

tem a sua disposição a assessoria jurídica. Porém, quando ele sai do Município, a

contratação de um profissional para defendê-lo perante as inquisições que os

tribunais normalmente fazem é custeada por ele próprio. A Associação, tendo

surgido, serve para dar ao ex-Prefeito pelo menos um pouco do merecido respeito

pelo cargo que exerceu em defesa dos interesses do Município que administrou.

Realmente V. Exa. traz a esta Casa dois assuntos importantíssimos, por isso não

poderia deixar de solicitar este aparte para parabenizá-lo pela oportunidade rica e

momentânea de trazer o tema a todos nós e a Minas Gerais, e não para tirar a culpa,

porque o bom administrador sabe prever. No entanto isso não é possível quando a

receita é menor que a do ano anterior, e 400 Municípios de Minas Gerais vivem

exclusivamente - eu disse exclusivamente - das transferências do FPM. Agora, se
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esse valor diminuiu, não têm, realmente, como pagar isso. Então vamos diminuir essa

responsabilidade. O governo federal tem faltado com ela quando se trata de olhar,

com carinho, para os Prefeitos e os Municípios. V. Exa. está de parabéns por ter

trazido a esta Casa, nesta data, esse assunto. Parabenizo a fala de V. Exa. neste dia.

Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva* - Eu é que lhe agradeço, Deputado Duarte Bechir, um

municipalista como eu e que defende os interesses dos Municípios. A nossa

associação já está funcionando. Somente nos últimos 30 dias, por exemplo,

conseguimos apurar, apenas de um ex-Prefeito, 27 processos que estavam sem

defesa. A associação já deve estar atendendo a esse ex-Prefeito. E também

reconduzimos ao cargo um Prefeito que foi afastado pela Câmara de forma indevida.

Então, a associação já começou a funcionar. Está precisando de adesão. É claro

que é preciso pagar uma pequena taxa. Tenho experiência nisso, pois sofri 68

processos. Lembro-me de que gastei mais de R$400.000,00 com advogados. Assim,

pagar uma taxinha de R$200,00 é uma quantia muito singela para um ex-Prefeito

defender-se por meio dessa entidade.

Mas o que me preocupa, Deputado Duarte Bechir, é que houve aumento da Receita

Federal. O total da receita cresceu 12,7%, e houve um decréscimo do repasse de 7%.

Não dá para entender. Os Prefeitos que estão chegando hoje para a reunião estão

apavorados. Lá na AMM, já informam que cairá mais um pouquinho no repasse do

próximo dia 10 do mês que vem. Fizeram demagogia com o dinheirinho de 1% que

aquela grande marcha dos Prefeitos a Brasília conquistou. Não se permitiu que se

distribuísse na receita global do ano, deixando que o Prefeito se planejasse, se

organizasse, que aumentasse realmente esse fluxo de caixa, para poder pagar na

data do aniversário metade do 13º salário e complementar isso no final do ano. O que

estamos vendo é que temos de começar a fazer a defesa dos Prefeitos. Funcionários

públicos municipais, tenham dó dos seus Prefeitos, pois eles não terão condições de

pagar, se o governo não cumprir com sua obrigação. O governo Lula prometeu

entregar o dinheiro até o dia 15 deste mês, mas esse dinheiro não foi depositado.

Estão todos os Prefeitos apavorados, desesperados e preocupados. Alguns estão

fugindo das suas cidades para não enfrentarem esse grande problema. Há cidades,
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como disse V. Exa., que vivem única e exclusivamente do FPM e da parcelinha

mixuruca do ICMS. Na semana passada, mostramos aqui o crescimento do ICMS

para as cidades mais pobres. Por causa do ICMS Solidário de nosso companheiro

Dinis Pinheiro, que conseguimos aprovar aqui, houve um rendimento de 10,28% de

crescimento real da arrecadação de ICMS no repasse para os Municípios. Mas

muitos Municípios perderam no VAF. Então, nessa verificação fiscal, muitos caíram.

Então, todo o benefício que demos foi tomado pela queda do VAF. Estamos, aliás,

advertindo os Prefeitos para verificar esse aspecto.

Estava conversando há pouco com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Houve uma

advertência feita por nós, pelos Deputados, com relação ao censo, ao IBGE. Fiz, por

sinal, vários pronunciamentos no meio do ano com relação a isso. Por exemplo, na

minha cidade, em 2000, coloquei 16 motocicletas e 4 veículos à disposição do IBGE

para complementar o recenseamento, caso contrário a cidade perderia população.

Nos anos com final zero há sempre um recenseamento. Não é o caso da minha

cidade, Teófilo Otôni, mas alguns Municípios da nossa região perderam população

por causa de o trabalho não ter sido bem feito. Cito como exemplo o meu caso. Moro

sozinho e não fui recenseado. Não há mais ninguém onde moro. Minha filha também

mora sozinha e, da mesma forma, não foi recenseada. Então, é preciso verificar isso

no IBGE.

Vai aqui um alerta ao IBGE de Minas Gerais. Os IBGEs regionais não estão

aceitando os recursos dos Prefeitos que tomaram o cuidado de acompanhar o censo.

Sei que o Dalmo tem um exemplo desses com relação a um Prefeito dele que está

sofrendo essa agrura. Perderá receita o ano que vem, porque, simplesmente, a

regional do IBGE não aceitou o recurso, nem olhou, não quis nem recebê-lo. Ora, é

preciso olhar essas questões, pois nascemos, vivemos, criamo-nos e produzimos no

Município. Então, não é possível que permitamos que os Prefeitos continuem a ser

tratados dessa maneira.

Considero, meu caro Presidente, Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir,

que este é o momento de nos organizarmos na defesa dos Prefeitos e dos ex-

Prefeitos, a fim de dar-lhes um pouco de suporte. Nunca na história deste País se

tomou tanto dinheiro das Prefeituras. Fui Prefeito de 1983 a 1988, portanto seis anos
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de mandato, e a nossa receita representava, dos Municípios brasileiros, 13% de toda

a receita nacional.

Hoje os Prefeitos vivem com pouco mais de 6%, além de receberem mais

obrigações em cargos maiores nas áreas da saúde e da educação. Hoje mesmo um

Prefeito me telefonou, preocupado, dizendo que não aguentaria fechar o ano em

virtude do transporte escolar. Até o governo Itamar Franco, o Estado de Minas Gerais

não pagava um tostão, ou seja, não repassava nada para as Prefeituras fazerem o

transporte escolar. Já no governo Aécio, esse dinheiro começou a ser repassado às

Prefeituras. Só que a parcela repassada pelo Estado é 10 vezes superior ao repasse

do governo federal. Sendo assim, a conta não fecha, e o Prefeito não dá conta. Por

exemplo, uma Prefeitura como a de Itaipé, que recebe do governo do Estado

R$270.000,00, recebe do governo federal apenas R$25.000,00, sendo a conta do

transporte escolar de R$1.200.000,00. Portanto, não é possível transferir

responsabilidades dos serviços nas áreas da educação e da saúde, sem que haja o

reforço em caixa e uma melhoria do repasse dos recursos. Esse assunto tem sido

discutido por mim, nesta Casa, de forma extenuante.

Na semana passada, em audiência pessoal com o Governador do Estado, disse-lhe

sobre a minha preocupação com relação aos Municípios mineiros. Ele está estudando

uma forma de tentar buscar maior participação dos Municípios, criando a taxa de

mineração para ser distribuída não apenas aos Municípios mineradores, mas também

a todos os Municípios mineiros, propondo um acordo com as mineradoras de Minas

Gerais. Estamos trabalhando para buscar a defesa das Prefeituras, porque lá no

interior bravo é onde a vida existe e se revela; é onde se produzem e se fazem as

coisas; no entanto, na hora de distribuir o bolo tributário nacional, o governo federal

não está nem aí; não se preocupa com isso e nem quer saber se há gente morando

lá ou não. É preferível incluir no PAC um dinheiro que nunca chegará lá.

Então, Sr. Presidente, estou aqui para advertir. O nosso partido é base de apoio do

Presidente Lula, também o será da Presidente Dilma, também é e será base de apoio

do Governador Anastasia. Sem nenhum constrangimento, estarei dando apoio e

suporte ao governo Anastasia; porém a nossa preocupação com os Prefeitos e com

os nossos Municípios não pode deixar de ser expressa de forma clara neste Plenário.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Cumprimento o Sr. Presidente Deputado José

Henrique, as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, o público presente, a imprensa

desta Casa e os caríssimos telespectadores da TV Assembleia.

Sr. Presidente, hoje entrou na pauta de discussão desta Casa o Projeto de

Resolução nº 4.999/2010, que delega ao Governador do Estado atribuição para

elaborar leis delegadas para proceder-se à reforma administrativa do Exmo. Sr.

Governador Antonio Augusto Anastasia. Esse projeto de resolução fica na pauta de

discussão por seis reuniões; portanto, considerando que temos hoje esta reunião

ordinária e à noite a extraordinária, além de termos amanhã também reuniões pela

manhã, tarde e à noite, provavelmente nesse ritmo, na quinta-feira já se encerrará o

processo de discussão, e o projeto irá à votação em primeiro turno.

Estou chamando a atenção para isso, Sr. Presidente, por entender que a discussão

sobre as leis delegadas deveria ser feita com maior profundidade. Na semana

passada o projeto de resolução passou por todas as comissões temáticas - a de

Constituição e Justiça, a de Administração Pública, a de Fiscalização Financeira e

Orçamentária -, e confesso que ele passou com uma velocidade nunca antes vista

nesta Casa. Para se ter uma ideia, a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária reuniu-se em plena sexta-feira. Coisa raríssima de ocorrer.

Isso é motivo de questionamento. O Governador do Estado, ao propor que a

reforma administrativa fosse feita por leis delegadas, usou o argumento de que a

referida reforma precisava de agilidade. Quando ele fala de agilidade, é para justificar

a existência dessas leis delegadas. Assim sendo, chega-se à conclusão de que o

Parlamento, quando funciona, é para atrasar. A posição do Governador mostrou uma

imagem muito ruim do Parlamento, que não é verdadeira. Prova disso está na própria

tramitação da resolução, posto que a Casa está sendo ágil para autorizar, delegar ao

Governador do Estado esse poder de legislar sem ouvir o Parlamento, o que é muito

grave.

Sempre que se enfraquece o Parlamento, a democracia também é enfraquecida.



____________________________________________________________________________
886

Precisamos discutir esse assunto no Plenário, porque não podemos dar essa

delegação ao Governador do Estado sem que os Deputados e as Deputadas sequer

debatam o tema e esclareçam para a população a necessidade das chamadas leis

delegadas.

Há muitos pontos falhos nesse pedido de leis delegadas e vou explicar por quê. O

Governador já ocupou o seu cargo durante oito meses e agora foi reeleito. Aliás, nos

últimos oito anos, o Governador foi uma pessoa que sempre ocupou postos de

destaque na administração do Estado. Foi Secretário de Planejamento e fez toda a

reestruturação do nosso Estado. Assim sendo, qual é a necessidade de se fazer outra

reforma administrativa em caráter tão urgente assim? Será que essa reforma é tão

urgente que precisa ser feita sem ouvir o Parlamento? A impressão que tenho é que

estão querendo afastar a discussão sobre as reformas que pretendem fazer.

A lei delegada diz que se trata simplesmente de uma reforma administrativa que irá

modificar pontos específicos da administração, sem um caráter mais profundo. Os

servidores públicos e os sindicalistas estão dizendo e comprovando que, nas últimas

duas delegações, nesses últimos oito anos, o chamado Choque de Gestão 1 e 2

alterou profundamente a carreira do servidor, bem como a sua política remuneratória,

mudando a cara do Estado. Então a lei delegada não é simplesmente uma mera

reestruturação administrativa, já que possui um conteúdo mais profundo. É

justamente devido ao seu conteúdo mais profundo que não pode ser feita por leis

delegadas, mas sim por leis ordinárias, complementares, com discussão no Plenário

da Casa.

Outro ponto importante da lei delegada, constante no pedido de delegação, é a

autorização para o Governador modificar estruturas e objetivos da administração

indireta. Ao se conceder essa delegação para o Governador do Estado, ele passará a

ter poderes para alterar, inclusive, objetivos da Cemig, da Copasa, do BDMG e da

Codemig, que são órgãos da administração indireta, bem como do Ipsemg, da política

de previdência dos servidores, isto é, do Fundo Previdenciário. Não faz sentido dar

esse cheque em branco ao Governador do Estado sem nenhuma discussão. O mais

plausível seria que a reforma administrativa viesse para esta Casa. Vamos convocar

os Deputados, se for o caso, até extraordinariamente no mês de janeiro. Estamos
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aqui para trabalhar, recebemos para isso. Se o governo acha importante fazer a

reforma administrativa, nós a faremos, mas com discussão e transparência. Só assim

poderemos aprovar aquilo que o Governador julga importante e que a maioria

entenda ser cabível.

Mas o objetivo do Governador não é esse. Estão querendo fugir da discussão. A

prova maior de que querem fugir da discussão ficou caracterizada e confirmada

quando foi negada a emenda apresentada pelo nosso Bloco PT-PCdoB.

A emenda que apresentamos é simples e de mera aplicação do § 3º do art. 72 da

Constituição do Estado, que diz que o Governador, ao fazer a lei delegada, deverá

encaminhá-la ao Plenário desta Casa, terá poder de apreciá-la em turno único e não

poderá sequer apresentar emenda. Será rápido. Qual é o mecanismo? O mecanismo

é dar ciência ao Parlamento do que o Governador está propondo. O Parlamento

conhecerá o conteúdo da lei e vai dizer sim ou não, ou seja, concordamos ou não.

Esse procedimento está previsto no § 3º do art. 72 da Constituição do Estado. Trata-

se de uma forma de amenizar essa postura autoritária da lei delegada. Ao aplicar

esse § 3º, estaremos dando à lei delegada cara de medida provisória. E veja que a

medida provisória já é uma aberração, uma distorção da democracia. Mas, aplicando-

se o art. 3º, a lei delegada passa a ter imagem de medida provisória. Dos males o

menor, porque sem esse § 3º a lei delegada vira nada mais nada menos que o velho

decreto-lei da ditadura militar. No caso, o Governador legislará por decreto, com

amplos poderes. Depois que ele legislou, criou a lei, o efeito é imediato. Só

saberemos o resultado disso lá na frente. As consequências são danosas,

desastrosas.

Estou muito preocupado. É importante fazer esse debate. Não é possível que o

Parlamento de Minas Gerais, uma Casa importante, que tem cumprido um papel

fundamental, com parlamentares eleitos pelo povo, com a prerrogativa justamente de

fiscalizar o Executivo, fazer o debate e acompanhar, abra mão dessa prerrogativa em

uma hora dessas. E sem argumento mais plausível. Ora, no meu modo de ver, não

há nada de mais urgente. Não há iminência de nenhuma crise mais grave no Estado.

A menos que essa crise esteja sendo escondida ou que o Estado esteja com algum

problema mais sério, de caixa ou de endividamento, algum problema tão sério que
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não possamos fazer essa discussão aqui. Caso contrário, não se justifica que a

Assembleia Legislativa dê poderes de forma tão absoluta ao Executivo para legislar.

Isso não é correto. Estamos preocupados com essa situação. Achamos que nessa

hora o melhor caminho seria abrir mão das leis delegadas. E convocar um grande

mutirão. De antemão, nossas Bancadas do PT e do PCdoB poderão convocar-nos,

que estaremos aqui em dezembro e, se for necessário, em janeiro. Podem convocar-

nos que discutiremos ponto a ponto. Contribuiremos para a elaboração dessa reforma

administrativa, não há problema nenhum. O caminho ideal é abrir mão das leis

delegadas. O Parlamento continua funcionando na sua plenitude, cumprindo sua

função constitucional. E apreciaremos ponto a ponto a reforma administrativa.

Aprovaremos o que for bom para o Estado; quanto ao que considerarmos que não é

bom para o Estado, uma parte do Parlamento votará contra, outra votará a favor, e a

maioria decide, mas sem abrir mão da prerrogativa fundamental de o Parlamento

funcionar.

Mas, se ainda assim, o Governador entender de não abrir mão das leis delegadas,

pelo menos por bom-senso deveria acatar a emenda do § 3º do art. 72. Por esta, a

delegação seria concedida ao Governador, e feita a lei delegada, esta, por sua vez,

seria encaminhada ao Plenário da Casa para a nossa apreciação. Assim,

apreciaríamos uma a uma e diríamos: “Não, é isso mesmo. Trata-se de uma mera

mudança estrutural. Não há mudança de conteúdo, então aprovamos”. No entanto, a

forma como essa tramitação está sendo encaminhada é muito preocupante. A

aprovação dessa concessão tão ampla pelo Parlamento de Minas não contribui para

a democracia no Estado, além de ser um mau exemplo para o Brasil. Nós,

Deputados, não podemos abrir mão dessa prerrogativa; isso é ruim para o Estado e

para a democracia, pois não é transparente. Os servidores e a população aí fora

estão preocupados. Temos recebido muitos “e-mails” e mensagens querendo

entender o porquê dessa delegação. Aliás, na quinta-feira, os sindicatos farão aqui

uma audiência pública e discutirão essas questões. Deputado Adelmo Carneiro Leão,

o problema é que, com o ritmo que essa delegação está tramitando, corremos o risco

de ela ser aprovada sem a discussão do Plenário da Casa. Então, se os Deputados

não querem discutir a reforma administrativa, que venham pelo menos discutir essa
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delegação. É preciso que venham convencer a população, explicar por que estão

abrindo mão de sua prerrogativa e qual a necessidade de lei delegada neste

momento. Por que isso? A população precisa saber. Não me venham com

argumentos falaciosos, que não contribuem para a democracia. Dizem que o

Governador foi eleito legitimamente com estrondosa votação. É verdade, o

Governador teve uma brilhante votação e está de parabéns. O povo de Minas o

escolheu para ser o Governador do Estado, mas não o escolheu para ser usurpador

do Poder Legislativo. As duas coisas são completamente diferentes. Não é esse o

seu papel, ele foi eleito para ser Chefe do Executivo, e não para legislar. Para isso

foram eleitos os 77 Deputados. Então não vamos dourar a pílula. A situação não está

devidamente esclarecida, a lei delegada é uma excrescência, é pior que a medida

provisória, é a velha figura do decreto-lei, e acredito que o bom-senso deva

prevalecer neste momento. Hoje, como é o primeiro dia da discussão, quero ouvir, de

forma fraterna, os nossos colegas Deputados da Maioria, do PSDB, do DEM. Quero

que me convençam da urgência de conceder essa delegação tão ampla e irrestrita,

da forma como está sendo proposta na Resolução nº 4.999/2010.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia, cidadãs e cidadãos de Minas Gerais que acompanham esta reunião da

Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, alguns assuntos me trazem à tribuna, mas

inicialmente tratarei de delegação. Nós, do PSDB, não podemos aceitar que a

Oposição nesta Casa, de alguma forma, diga que o PSDB pretende usurpar o que é

direito do Parlamento. Se há, neste país, alguém que deve explicar a usurpação do

Congresso, da Câmara dos Deputados, do Parlamento são justamente os partidos

que compõem a Oposição nesta Casa. Neste momento, Sr. Presidente, a pauta da

Câmara dos Deputados está travada por 10 medidas provisórias. Esse é o governo

que está no poder há oito anos por meio de medida provisória. Quando Fernando

Henrique Cardoso saiu do governo, deixou 23 Ministérios. Hoje já estamos com 39,

todos criados por meio de medidas provisórias. Recentemente fomos todos

apanhados de surpresa a partir de uma conferência nacional e estadual. O relatório
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final da conferência foi oriundo de um decreto do Presidente da República. Ora, uma

conferência que tratava de temas ligados à Constituição da República e, por exemplo,

derrubava o direito à propriedade, tratava de questões como liberdade religiosa e de

imprensa. Por decreto, o Presidente determina que o relatório final da conferência

seja adotado pelo País, sem uma discussão sobre possíveis mudanças até da nossa

Constituição. Portanto não aceitamos essa pecha de um governo do PT e do PCdoB,

que é campeão em medida provisória e decreto. Outro dia conversávamos com a

bancada federal do PSDB e percebemos que este governo simplesmente ignora a

Oposição. As emendas orçamentárias destinadas ao Estado que os Deputados

Federais do PSDB e de outros partidos da Oposição consignaram no Orçamento da

União não são pagas - aliás, nem digo que não são aos Deputados, mas sim que não

são pagas a Minas Gerais. É inaceitável dizerem que nós, do PSDB, não temos

compromisso com o Parlamento. Deputado Duarte Bechir, quem sabe que a partir

deste discurso e dos debates que ouviremos aqui a pauta seja destrancada na

Câmara dos Deputados? Quem sabe o Presidente retira 10 medidas provisórias que

trancam a pauta da Câmara dos Deputados? Aliás, governo do qual o PT fez parte

nesta Casa e que enviou a esta Casa uma lei delegada para aumentar salário de

servidores públicos. É importante pôr as questões no lugar. Se há um governo que

não é democrático, podemos dizer que é o federal, que, aliás, governa o tempo todo.

Se pegarmos a pauta de hoje, veremos as mensagens do Governador e os projetos

do Executivo que são encaminhados à Assembleia Legislativa para que esta decida.

Na verdade, não é como em Brasília, onde 10 medidas provisórias trancam a pauta

de votação. Dizem que isso é democrático, ou seja, que medida provisória e decreto

são democráticos.

Lamento que não haja reconhecimento por parte do governo em relação aos

Deputados Federais do PSDB. Ouvia o Deputado Federal José Rafael Guerra dizer

que indicou milhões para Minas Gerais no Orçamento, mas sairá agora porque não

foi candidato e não recebeu absolutamente nada. É importante dizer que não é o

Deputado que recebe, mas sim as suas bases - aliás, as bases do Deputado estão

em Minas Gerais, são as Minas Gerais com todas as dificuldades. A BR-381 está

parada. Fico até aliviado por isso, porque ela está matando quem nela transita.
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Deputado Wander Borges, os caminhões pesados estão passando por Ouro Preto e

Mariana e acabando com as nossas cidades históricas porque os recursos para

Minas Gerais não chegam. Hoje, pela manhã, descobrimos que o Aeroporto de

Confins é de quinta categoria, pois voos lá não descem, já que o equipamento

colocado pelo governo federal não é como os dos Aeroportos do Galeão, de

Guarulhos ou de Brasília.

A aproximação só pode ser de 400m, enquanto nos outros aeroportos é de 30m.

Em Confins não descem aeronaves porque não foi colocado equipamento à altura de

Minas Gerais. Nosso Estado está abandonado, esquecido; as estradas, esquecidas,

abandonadas; o metrô, parado há oito anos, sem nenhum investimento. Os

Deputados do PSDB apresentam emendas e são totalmente desconhecidos do

governo do PT e do PCdoB. Em Brasília, 10 medidas provisórias trancam a pauta

hoje. Medida provisória e decreto são democráticos? Não! É esquecer o parlamento.

O parlamento não é apenas a situação, mas também as oposições. Os Deputados

Federais do PSDB, do DEM e de qualquer outro partido de oposição merecem

respeito, mas este não vem do governo federal.

É importante expormos a discussão corretamente. Vamos falar? Há um

desequilíbrio evidente entre os Poderes. Querem um desequilíbrio maior do que o

Poder Executivo federal ficar com 70% de tudo o que é arrecadado? Depois ainda

ouvimos alguns gracejos, tais como: “Os Prefeitos vão a Brasília com o pires na mão”.

Devem ir onde, se 70% dos impostos arrecadados nos Municípios e nos Estados

estão nas mãos do Chefe do Executivo, em Brasília? Devem ir onde, para atender à

saúde, à educação, às obras? Não há uma só árvore que produza dinheiro em

Brasília; o dinheiro sai dos Municípios e dos Estados. Agora estamos vendo que o

governo federal errou o cálculo e por isso os Municípios terão dificuldades para pagar

o 13º salário de seus trabalhadores. Vamos expor a discussão corretamente, vamos

falar do que está acontecendo: a rodovia do progresso de Minas Gerais, que liga o

Vale do Aço e o Mercosul com o Norte e o Nordeste brasileiros, está parada hoje; o

trânsito está desviado para as nossas cidades históricas; o Aeroporto de Confins

parou duas vezes nesta semana, o que é um prejuízo para Minas Gerais. O governo

federal esqueceu nosso Estado. Vamos falar em democracia: um governo que
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segurou tudo nas mãos, abandonou, esqueceu nosso Estado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado João Leite, gostaria

que V. Exa. estivesse no Congresso Nacional para fazer essa discussão com o

governo federal. Estamos tratando aqui do governo do Estado de Minas Gerais.

Comparando as questões federais com as questões do Estado, V. Exa. fala, com

muita ênfase, sobre um ponto muito interessante: medida provisória. As medidas

provisórias estão trancando a pauta do Congresso Nacional. Vocês sabem o que isso

significa? Significa que elas estão para serem votadas pelos parlamentares. A lei

delegada não trancará a pauta desta Assembleia, caro Deputado, porque ela não

será feita aqui, não passará por aqui, não levará em consideração este Parlamento.

Independentemente das questões federais, quero tratar das questões do Estado, das

nossas funções como Deputados Estaduais de Minas Gerais, das quais precisamos

cuidar. É claro que precisamos nos preocupar com as questões federais, e lá há

Deputados Federais para colocá-las na ordem do dia e fazer com que elas avancem.

Não tenho dúvida de que é preciso haver profundas transformações no Congresso

Nacional, mas não adianta ficarmos gritando aqui se não o estamos fazendo lá. Mas

adianta tratarmos aqui das questões do Estado de Minas Gerais. Os técnicos do

Tribunal de Contas têm algum valor. Não sei se o têm para os Conselheiros ou para

os Deputados Estaduais ou para o governo, mas anunciaram no relatório que o

governo do Estado não aplicou o mínimo dos recursos que a Constituição Federal

manda aplicar no setor de saúde. V. Exa. pode até argumentar que a Emenda

Constitucional nº 29 está regulamentada e que podemos fazer qualquer coisa, mas

não podemos. O governo do Estado não aplicou na educação o mínimo de 25%,

conforme manda a Constituição. Se o governo do Estado recebe menos que o

governo federal, o percentual definido é sobre o que recebe; mas não o está

aplicando.

Nas próximas reuniões vou discutir a questão da lei delegada, que é muito diferente

do que V. Exa. está expondo. Obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado. Não há como discutir Estados e Municípios sem

discutir governo federal, que, pelo montante de arrecadação, gasta apenas 30% com

folha de pagamento, enquanto os Estados e Municípios estão gastando no limite da
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responsabilidade fiscal. V. Exa. está tratando de percentagens de gastos na saúde e

na educação, mas falta colocar a conta do gasto com folha de pagamento.

Precisamos do governo federal. Precisamos de um novo pacto federativo, que deverá

ser discutido.

É importante dizer que 10 medidas provisórias do governo Lula trancam a pauta e,

se não forem votadas, começam a ter validade, pois não precisam ser votadas. É

importante dizer também que depende do Presidente Lula a regulamentação da

Emenda nº 29, de autoria do Deputado Carlos Mosconi. Aqui, o PT pressionou

quando estava no governo para que votássemos uma lei delegada que dava aumento

aos servidores. Pressão. Alguns servidores diziam que não queríamos votar aquela

lei delegada porque éramos contra os servidores, mas queríamos ver as tabelas. Ao

final, o Soldado ficou com R$900,00 de piso salarial e o professor com R$180,00,

mas são 15 mil Soldados e 300 mil professores. Quem equilibra as carreiras no

Estado de Minas Gerais?

Lamento a situação da infraestrutura em Minas Gerais. Lamento que o Aeroporto de

Confins seja de quinta categoria. Por que um avião não desce em Belo Horizonte,

mas desce no Galeão? Porque lá há mais pistas e um aparelho muito melhor. Por

que desce em Brasília? Porque lá há duas pistas. Desce em Guarulhos, mas não

desce em Confins porque não existe esse LSI de segunda, enquanto o de Belo

Horizonte e de Confins é de primeira. E lamento que a BR-381 esteja fechada.

Apenas nos acalenta a ideia de que ninguém vai morrer, porque essa é a estrada que

mais está matando no Brasil. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Obrigado, Presidente. Estou aqui, Deputado

João Leite, para continuarmos o debate e a reflexão sobre este momento tão

importante e quero propor um desafio ao PSDB - por questões óbvias, o mais

governista de todos os partidos da base do governo, o núcleo duro do governo. V.

Exa. ponderou que a medida provisória tranca a pauta do Congresso Nacional. Ora,

se o Congresso Nacional não a votar, ela vai prevalecer. O Congresso Nacional tem

de votá-la mesmo. Isso é do Estado Democrático; isso fortalece o Congresso
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Nacional e joga sobre seus ombros a responsabilidade de validar ou não a medida

provisória. Veja que diferença extraordinária! Aqui, o que o governo está pedindo é a

lei delegada; é assumir, no lugar da Assembleia Legislativa, o inteiro teor da

organização do Estado. Isso atenta contra o Estado Democrático, contra o princípio

constitucional do equilíbrio dos Poderes. Ao delegar a responsabilidade pela

elaboração das leis ao governo, a Assembleia Legislativa está tendo o poder

destituído, está renunciando ao poder de organizar, ou melhor, de colaborar com a

organização do Estado. Não é ela sozinha: o Governador pode encaminhar para a

Assembleia Legislativa todas as suas proposições, e elas serão trabalhadas aqui, até

mesmo com a maioria do governo. Não tenho dúvida de que a própria maioria do

governo terá condições e oportunidade de aprimorar essas leis; da mesma forma,

também vamos poder ajudar a elaborar e a aprimorar a legislação mineira. É isso que

queremos!

Então, nesta Assembleia Legislativa, não podemos utilizar o argumento de que, por

causa das mazelas e dos problemas do governo federal, aqui deva prevalecer a lei

delegada. Este Brasil, Deputado João Leite, precisa mudar em muitas coisas, tanto lá

quanto cá. Mas ficamos falando de lá e acobertando as coisas de cá. Não podemos

fazer isso. Esse não é um princípio da boa ética, das boas práticas governamentais.

E V. Exa., com toda a sua capacidade, visão, experiência e tempo parlamentar, tem a

contribuir; talvez possa até contribuir lá nos gabinetes do governo, mas o seu espaço

é aqui. O espaço do parlamentar é aqui; aqui é o nosso espaço. Vamos construir este

país e este Estado a partir desta Assembleia, como um poder constituinte e

constituído, como um poder importante e plural do Estado. Aliás, a pluralidade da

Assembleia Legislativa dá-lhe mais legitimidade de representação do Estado do que

tem o próprio Executivo. E estamos renunciando a esse poder. Não vamos permitir

isso!

Se o tempo da modernidade é de avanços no sentido da democracia, da

participação popular e de maior contato com as pessoas, não vamos reduzir e

apequenar a Assembleia de Minas fugindo do debate. O que vai aprimorar o Estado

de Minas Gerais não é a pressa, mas o debate, a discussão, a contribuição de todos

nós. Digo-lhe, Deputado João Leite, com toda a sinceridade e todo o compromisso
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com Minas Gerais, que, sendo da Oposição, podemos contribuir para melhorar o

Estado. Se o governo fosse tão eficaz na elaboração de leis delegadas, tendo emitido

130 leis delegadas já no governo Aécio e Anastasia, este Estado estaria muito

melhor. Se fosse realmente competente, não precisaria estar hoje pedindo delegação

para fazer novas leis para a organização do Estado. O governo está mostrando que

fazer sozinho não é bom. Quem tem pressa não vai longe; quem tem pressa vai

sozinho e quem vai sozinho não chega longe. Juntos, podemos ir muito mais longe;

juntos, podemos aprimorar o Estado e construir a democracia. É dessa forma que se

faz. Às vezes vejo que utilizamos a estrutura deste Parlamento para falar do governo

federal e de seus problemas. Realmente há coisas de que precisamos falar. Não

tenho dúvida de que nossas estradas precisam ser melhoradas, assim como o nosso

sistema de infraestrutura. Mas vou citar um dado que talvez seja do conhecimento de

V. Exa.: no final do governo FHC, do PSDB, o orçamento do Ministério dos

Transportes era de R$2.000.000.000,00. Neste ano, Deputado João Leite, só no

Triângulo Mineiro, foram investidos R$2.000.000.000,00. V. Exa. está dizendo que o

governo se esqueceu de Minas, mas isso não é verdade. V. Exa. tem de ser justo e

correto; não esbraveje nem argumente com questões que não são verdadeiras,

porque isso não o ajuda e não fortalece o seu discurso.

O governo federal tem tratado Minas Gerais com respeito. Vosso representante no

Congresso Nacional, Nárcio Rodrigues, Líder do PSDB, é um Deputado que tem

dado testemunho de quantos recursos tem conseguido do governo federal. Se V.

Exa. quiser, também dou testemunho disso. O Deputado Nárcio é do PSDB, da base

do governo, do seu partido. Não é preciso que eu esteja aqui para lhe dizer quantos

recursos tem conseguido para Minas e para o Triângulo Mineiro relativamente a

infraestrutura. As coisas não são do jeito que V. Exa. está apresentando.

Aproveito o momento para lhe dizer que em todas as questões há uma medida

política e matemática. Se tomarmos a medida política desconectada da matemática,

corremos o risco de ser injustos com relação àquilo de que estamos tratando. Faço-

lhe um desafio: tratarmos das questões de infraestrutura que V. Exa. apresentou aqui,

em relação ao governo federal, como aeroportos, estradas, desenvolvimento social,

moradia, enfim, todas as questões que V. Exa. citou, inclusive as que deixou de citar.
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Se V. Exa. desejar, eu lhe mostrarei, matematicamente, desta tribuna, quantos

recursos o governo federal está aplicando em Minas Gerais, para que seu discurso

político tenha a medida matemática necessária daquilo que está sendo feito.

Neste momento, confiro aparte ao Deputado Carlin Moura, que há algum tempo

está aguardando para tratar de questões de Minas.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Adelmo Carneiro

Leão. Gostaria de lembrar que o bom exemplo deve partir de casa. Nós, Deputados,

devemos estar preocupados e discutindo as leis delegadas. O ilustre Deputado João

Leite ponderou sobre uma série de questões importantes. No entanto, S. Exa. se

furtou a entrar no debate sobre essas leis. Hoje as leis delegadas de Minas foram

propostas pelo Governador do Estado. Se essa delegação for concedida, será bom

ou ruim para a democracia? Minas realmente tem necessidade dessa lei delegada?

Essa é a grande questão. Para outras questões há fóruns específicos.

Particularmente, tenho minhas restrições às medidas provisórias, pois acho que não

contribuem para o pleno funcionamento da democracia. Precisamos fazer uma

reforma política que considere essa questão. Como foi repetido várias vezes, queria

esclarecer que a medida provisória, mesmo sendo ruim, é menos danosa que a lei

delegada, pois é apreciada pelo Congresso Nacional.

Deputado João Leite, o § 3º do art. 62 da Constituição diz que as medidas

provisórias perderão a eficácia desde sua edição se não forem convertidas em lei no

prazo de 60 dias, podendo esse prazo ser prorrogado. Ou seja, vigoram, sim, mas o

Parlamento deve apreciar e, se este não as apreciar, ou se as derrotar, elas perderão

sua eficácia, diferentemente das leis delegadas, que são nada mais nada menos que

o velho decreto-lei da ditadura militar. O soberano, o déspota esclarecido é que fará

leis. Não devemos tapar o sol com a peneira. Leis delegadas são piores e muito mais

danosas para a democracia.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura.

Quero agradecer ao nosso Presidente, aos Deputados presentes e, mais uma vez,

dizer, Deputado João Leite, que esta Assembleia Legislativa deve ser o fórum de

debates até das grandes questões nacionais, sem perder o foco daquilo que é da

nossa responsabilidade e do nosso dever, ou seja, a construção do Estado
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Democrático de Direito e de justiça, em que o parlamento não pode renunciar a seu

papel. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.792/2010, da

Comissão de Política Agropecuária, e 6.793/2010, da Comissão de Direitos

Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita

a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 4.833/2010. A Presidência defere o

requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. encerrasse a

reunião de plano, tendo em vista que não há quórum para dar continuidade aos

trabalhos.

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 3.616, 3.666, 4.036 e 4.102/2009 e 4.513/2010,

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
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Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/10/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo Valério, membros da Comissão de Saúde, e os

Deputados Weliton Prado, Padre João, Doutor Rinaldo Valério, membros da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. 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 Conjunta das Comissões. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir os impactos da edição das

Portarias nºs 1.569 e 1.570, do Ministério da Saúde, que instituem diretrizes para a

atenção à saúde, com vistas à prevenção da obesidade e assistência ao portador de

obesidade, a serem implantadas em todas as unidades federadas, e regulamentam

os procedimentos para a realização de cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de

Saúde - SUS. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.

Marcílio Stortini, referência técnica em cardiologia da Secretaria de Estado de Saúde,

representando o Dr. Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde; Alzira de

Oliveira Jorge, Gerente de Regulação e Atenção Hospitalar, e Roseli da Costa

Oliveira, representando o Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário

Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Paulo Tarcísio Pinheiro da Silva, Diretor de

Assistência ao SUS da Santa Casa, representando o Sr. Porfírio Marcos Rocha

Andrada, Diretor-Geral do Grupo Santa Casa de Belo Horizonte; Tânia Mara Assis

Lima, Diretora-Geral do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte; Kênia Aparecida,

Gerente-Geral dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas, os quais são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Weliton Prado,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.
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Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos convidados, dos parlamentares e do público em geral, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA E DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2008

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

membro da Comissão de Constituição e Justiça; os Deputados Durval Ângelo, João

Leite e Walter Tosta, membros da Comissão de Direitos Humanos. Está presente,

também, o Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e informa que não há ata a

ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas Comissões. A Presidência

informa que a reunião se destina a discutir os Projetos de Lei nºs 2.122/2008, que

altera o art. 7º da Lei nº 16.513, de 21/12/2006, que dispõe sobre a concessão de

isenção de ICMS de veículo automotor a portador de deficiência físico-motora, e

2.123/2008, que altera o art. 3º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre a

concessão de isenção de IPVA a portador de deficiência físico-motora, de autoria do

Deputado Walter Tosta. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os

Srs. Nelson Garcia, Coordenador Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com

Deficiência - Caade; Luis Cláudio Figueiredo, Coordenador de Administração de

Trânsito do Detran-MG; Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do CVI - Centro de Vida

Independente de Belo Horizonte; Jackson de Oliveira Santos, despachante especial ,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Walter Tosta, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais, e a seguir, 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. 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. O Presidente dá ciência dos requerimentos de autoria dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo, João Leite, Antônio Júlio e Walter

Tosta (2) em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda

pedido de providências para reduzir substancialmente o prazo de tramitação dos

pedidos de isenção de imposto ICMS protocolados pelas pessoas portadoras de

deficiência; à Promotoria Especializada na Defesa do Cidadão Deficiente pedido de

providências para impetrar ação civil pública com o propósito de garantir aos

deficientes que não têm condições de dirigir o direito de adquirir veículos com isenção

de ICMS, nos termos da Lei nº 15.752, de 2005. Informa ainda que esses

requerimentos serão votados posteriormente nas Comissões de Constituição e

Justiça e de Direitos Humanos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, e dos convidados, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2008.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite - Antônio Júlio - Durval Ângelo.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/7/2008

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Ruy Muniz, membros da Comissão de Saúde; os

Deputados Durval Ângelo, João Leite, Ruy Muniz e Rêmolo Aloise (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da Comissão de

Direitos Humanos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos

Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a debater a situação dos portadores de hipertensão

pulmonar. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Carlos

Dalton Machado, Coordenador do Núcleo de Doenças Complexas, representando o

Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde; Celso Francisco Teixeira,
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Presidente da Associação Mineira dos Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar;

Rodrigo Luciano Vilaça, Diretor Financeiro da Associação Mineira dos Portadores de

Hipertensão Arterial Pulmonar; Josely Ramos Pontes, Promotora de Justiça e

Coordenadora da Promotoria de Saúde da Comarca de Belo Horizonte; Frederico

Tadeu Assis Campos e Renato Maciel, médicos pneumologistas, 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. O Presidente registra a presença dos Srs. Frei Helton Barbosa Damioni,

Andréia Lopes da Cunha e Marco Pimenta, respectivamente, membros e advogado

da Associação Mineira de Hipertensão Pulmonar; Maria do Perpétuo Socorro Froes

Temponi. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de

proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi e Durval Ângelo, com a

Emenda nº 1, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicitam seja enviado ofício ao

Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, solicitando que a Secretaria de Saúde, por

meio do Núcleo de Doenças Complexas, inclua a hipertensão pulmonar no rol de

doenças cujos protocolos de tratamento sejam prontamente observados na atenção

aos portadores, preferencialmente nos moldes definidos pela Resolução SS - 321, de

30/10/2007, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, e solicita, ainda,

audiência com o citado Secretário, propondo a criação de um centro de referência

para diagnóstico, meios propedêuticos e terapêuticos das doenças pulmonares, com

ênfase à hipertensão arterial pulmonar. A Presidência dá ciência de requerimento de

autoria do Deputado João Leite, a ser apresentado posteriormente na Comissão de

Saúde, em que solicita seja discutido o projeto de lei federal do Senador Tião Viana,

em tramitação no Senado Federal, com o objetivo de avaliá-lo, especialmente no que

diz respeito às restrições quanto ao fornecimento de medicamentos pelo SUS.

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

parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Durval Ângelo.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da Liderança do

BSD) e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por indicação da

Liderança do PMDB), 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 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 proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios dos Srs. Cláudio Vilaça, Presidente da Associação dos

Jornalistas do Serviço Público de Minas Gerais, Moisés de Oliveira Melo, Presidente

da Associação dos Contribuintes do Ipsemg, e David Rodrigues da Silva, Presidente

do Sindicato dos Agentes de Polícia do Estado de Minas Gerais, pedindo resposta ao

requerimento aprovado em 12/5/2010, em que se solicita cópia do contrato de

prestação de serviços e anexos, firmado em 29/12/2009 entre o Banco do Brasil S.A.

e o Estado; Cláudio Ponciano, Presidente da Câmara Municipal de Ubá, que

encaminha cópia, para conhecimento, da Representação nº 49/10, que trata sobre

gratuidade aos idosos maiores de 65 anos de passagem da Viação Oram para se

deslocarem do Distrito de Diamante para a sede do Município de Ubá; Gilmar de

Assis, Secretário Executivo do Procon Estadual, convidando para participar do I

Seminário sobre Educação para Consumo, a realizar-se nos dias 11 e 12/11/2010, no

Auditório Vermelho da Procuradoria-Geral de Justiça; das Sras. Beatriz Ribeiro

Viegas, advogada do Hospital Felício Rocho, em resposta ao Ofício nº

2.111/2010/SGM, informando que não houve e não há suspensão do atendimento

aos clientes da Unimed-BH nesse Hospital; e Carla de Figueiredo Soares, Gerente-
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Geral de Estrutura e Operação dos Produtos da Agência Nacional de Saúde

Suplementar - ANS -, em resposta à solicitação desta Comissão por meio de

documento entregue à referida Agência; e de correspondência publicada no “Diário

do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Luiz do Couto

Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do Brasil (20/5/2010); e

José Antonio Baêta de Melo Cançado, Promotor de Justiça (6/7/2010); da Vivo S.A. e

da Global Village Telecom Ltda. - GVT - (19/8/2010); dos Srs. André Luiz Barbosa

Carvalho, advogado da Claro S.A. (26/8/2010); Umberto de Almeida Bizzo, Promotor

de Justiça (30/10/2010); e Hélio Ferraz Baiano, Presidente da Câmara Municipal de

Uberlândia (30/10/2010); e da Sra. Rosana Dias Andrade, da assessoria jurídica da

Tim Celular S.A. (27/8/2010). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton

Prado em que solicita seja realizada audiência pública para debater os constantes

apagões de energia elétrica ocorridos em Uberlândia; Délio Malheiros (3) em que

solicita sejam realizadas audiências publicas para debater os problemas enfrentados

por passageiros no Aeroporto Internacional de Confins, como atrasos e

cancelamentos de voos, para verificar se a Infraero tem plano para as operações do

aeroporto nos períodos do ano em que o movimento se avoluma e para discutir a

suposta ilegalidade praticada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, com

relação à comercialização de normas por ela elaboradas, as quais são adotadas pelo

poder público como normas regulatórias; e em que solicita que esta Comissão

acompanhe o Ministério Público e a Agência Nacional de Petróleo na realização de

“blitz” junto às distribuidoras e revendedoras de botijões de gás de cozinha, com

objetivo de impedir e punir a venda de botijões vencidos. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
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JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/11/2010

Às 20h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Padre João, Sebastião Costa, Antônio Júlio e Tiago Ulisses

(substituindo este ao Deputado Chico Uejo, por indicação da Liderança do BPS),

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Lafayette de

Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

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. Nesse momento, é

aprovado pela Comissão requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita

a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei nº 4.631/2010 seja apreciado em

primeiro lugar. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, sobre o Projeto de Lei nº 4.631/2010 que conclui pela constitucionalidade,

legalidade e juridicidade, são recebidas as Propostas de Emendas nºs 1 a 3, de

autoria do Deputado Sargento Rodrigues. Encerrada a discussão, o Presidente

submete a votação o parecer, salvo propostas de emendas apresentadas, que é

aprovado. A seguir, submete a votação as propostas de emendas que são rejeitadas.

Durante a discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, sobre a

Mensagem nº 552/2010, em turno único, que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Projeto de Resolução que apresenta, o

Deputado Padre João apresenta requerimento solicitando o adiamento de discussão

do referido parecer. Submetido a votação, é rejeitado o requerimento. A seguir, o

Deputado Padre João apresenta a Proposta de Emenda nº 1. Encerrada a discussão,

o Presidente submete a votação o parecer, salvo proposta de emenda apresentada,

que é aprovado. Em seguida, submete a votação a Proposta de Emenda nº 1, 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,



____________________________________________________________________________
905

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Sebastião Costa.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/11/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite,

André Quintão (substituindo a Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da

Liderança do PT) e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Rômulo Veneroso, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

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

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e 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 pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 4.821/2010 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 (relator: Deputado Fábio Avelar, 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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

6.760/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

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

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

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

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/11/2010

Às 15h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos
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Arantes, Dilzon Melo e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Domingos Sávio, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Melo,

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

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

reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta, pareceres de redação

final e proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: Ofícios nºs 666/2010 (17/7/2010); 707/2010 (16/8/2010); 673/2010

(25/8/2010); 42/2010 (27/8/2010); 796/2010 (9/10/2010); e 25/2010 (30/10/2010). O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nº 3.774/2009, 4.768,

4.800 e 4.875/2010 (Deputado Carlos Gomes); 4.724, 4.874 e 4.905/2010 (Deputado

Dilzon Melo); 4.761, 4.765, 4.844 e 4.921/2010 (Deputado Domingos Sávio); 4.766 e

4.827/2010 (Deputado Chico Uejo). 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, em turno

único, sobre a Mensagem nº 534/2010 (relator: Deputado Dilzon Melo, em virtude de

redistribuição), o qual conclui pela apresentação de projeto de resolução. 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 3.774/2009 e

4.768/2010 (relator: Deputado Carlos Gomes); 4.610 e 4.724/2010 (relator: Deputado

Dilzon Melo); 4.761 e 4.765/2010 (relator: Deputado Domingos Sávio), que receberam

parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 6.472 e 6.673/2010. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 4.500, 4.532, 4.540, 4.552, 4.586 e 4.594/2010. 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
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aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Dilzon Melo e

Duarte Bechir (2) em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a

proposta de criação do Fundo Estadual do Café e seja realizada audiência pública

para debater a proposta de fortalecimento do Projeto Minas Leite e do Polo de

Excelência de Leite e Derivados; Antônio Carlos Arantes em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Seapa -, pedido de providências para ampliar as dotações do Programa Minas +

Seguro; e Fahim Sawan em que solicita seja encaminhado ofício ao Diretor-Geral do

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - para alterar a Portaria nº 594, de 10/6/2003,

visando incluir entre as cidades produtoras de queijo minas artesanal o Município de

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Carlos Gomes - Dilzon Melo.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2010

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado Fahim Sawan, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 a discutir e votar proposições da Comissão.

A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Deputado

Gelson Merisio, Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, publicado

no “Diário do Legislativo” de 30/10/2010, e da Sra. Marta de Sousa Lima, Chefe de

Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, encaminhando a esta Comissão o

posicionamento da Casa de Caridade Leopoldinense, por meio do Ofício nº 040/2010,

acerca da instalação imediata das máquinas de diálise, cumprindo determinação do
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Secretário dessa Pasta, conforme Ofício nº 0416/2010, de 3/5/2010. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados a seguir: em turno único, Projetos de Lei nºs 3.904/2009 e 4.877/2010

(Deputado Carlos Pimenta), e 4.887/2010 (Deputado Doutor Rinaldo Valério). Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.507/2010 (relator: Deputado Carlos Pimenta). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 4.638/2010, que recebeu parecer por sua aprovação.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

6.763, 6.764 e 6.770/2010. 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 Neider Moreira em que solicita seja

encaminhado ao Diretor do Hospital da Polícia Militar do Estado pedido de informação

sobre a não utilização, até o presente momento, dos novos leitos do Centro de

Terapia Intensiva - CTI - do referido hospital. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/11/2010

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Célio Moreira, Delvito Alves e Gilberto Abramo, membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
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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 acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 4.993 e 4.995/2010 (Deputado Gilberto Abramo); 4.991,

4.994 e 4.998/2010 (Deputado Delvito Alves); 4.992 e 4.997/2010 (Deputado Célio

Moreira); 4.981/2010 (Deputado Padre João); 4.989/2010 (Deputado Dalmo Ribeiro

Silva); 4.990 e 4.996/2010 e Projeto de Resolução nº 4.999/2010 (Deputado

Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução

nº 4.999/2010 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa) e do Projeto

de Lei nº 4.917/2010 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro

Silva), ambos no 1º turno. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado

Célio Moreira (em virtude de redistribuição), que conclui pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 4.904/2010 com as Emendas nºs

1 e 2, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto

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

parlamentares, desconvoca as reuniões extraordinárias das 20 horas do dia

17/11/2010 e às 9h15min do dia 18/11/2010 e convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Célio Moreira - Antônio Júlio.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/11/2010

Às 16h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Elmiro Nascimento, Neider Moreira, Padre João e Zé Maia (substituindo o Deputado

Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão

do parecer em que o relator, Deputado Délio Malheiros, conclui pela aprovação do

Projeto de Resolução nº 4.999/2010 no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado

Padre João. Encerrada a discussão, o parecer é submetido a votação e aprovado.

Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. Na fase de discussão

do parecer em que o relator, Deputado Délio Malheiros, conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 4.771/2010 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta, o Presidente

defere pedido de vista do Deputado Padre João. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Agostinho Patrus Filho - Neider Moreira - Gustavo

Corrêa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DAS COMISSÕES DE SAÚDE E DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/11/2009

Às 14h15min, comparecem no Teatro da Assembleia os Deputados Carlos Mosconi

e Ruy Muniz, membros da Comissão de Saúde; os Deputados Vanderlei Jangrossi,

Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio, membros da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial. Estão presentes, também, os Deputados Alberto Pinto

Coelho, Doutor Viana, Délio Malheiros e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, declara aberta a reunião e
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informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das

Comissões de Saúde e de Política Agropecuária. A Presidência informa que a reunião

se destina à realização de debate público com o tema “Café: Importância na Saúde e

na Economia Mineira”. São convidados a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais; Deputado

Federal Carlos Melles; Alberto Duque Portugal, Secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais; Gilman Viana Rodrigues, Secretário

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais; Luiz Felipe de

Almeida Caram, Subsecretário de Vigilância e Saúde, representando o Sr. Marcus

Pestana, Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais; Robério Oliveira Silva,

Chefe de Gabinete da Secretaria de Produção e Agroenergia do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Breno Pereira de Mesquita, Diretor da

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg - e

Presidente da Comissão Nacional de Café da Confederação de Agricultura e

Pecuária do Brasil - CNA -; Gilson José Ximenes Abreu, Presidente do Conselho

Nacional do Café; Carlos Augusto Rodrigues de Melo, Vice-Presidente da

Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé - Cooxupé -; Eduardo Chaves,

membro da Comissão Organizadora do Movimento SOS Café e produtor rural de Três

Pontas; e a Sra. Rosemary Gualberto Fonseca Alvarenga Pereira, professora do

Departamento de Ciências dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras - Ufla. O

Deputado Alberto Pinto Coelho passa a palavra ao Sr. Antônio Augusto Junho

Anastasia, para suas considerações iniciais; logo após, passa a direção dos trabalhos

ao Deputado Carlos Mosconi, Presidente da reunião conjunta e autor do requerimento

que deu origem ao debate público, o qual tece suas considerações iniciais. Usam a

palavra os Deputados Antônio Carlos Arantes, também autor do referido

requerimento, e Vanderlei Jangrossi, Presidente da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial, que tecem suas considerações iniciais. Ato contínuo, 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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“OFÍCIO Nº 47/2010*

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2010.

Exmo. Senhor Presidente:

Com cumprimentos, encaminhamos para apreciação dessa Presidência, nos termos

regimentais, o projeto de lei em epígrafe, de iniciativa deste Tribunal.

Por tratar-se de tema de elevado alcance social, solicitamos a V. Exa. a análise

para o acolhimento da referida matéria.

Na oportunidade, apresentamos expressões de estima e consideração.

Atenciosamente,

Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 5.027/2010

Dispõe sobre Plano de Saúde Complementar no âmbito do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica autorizada a implementação de Plano ou Seguro de Saúde

Complementar para Conselheiro, Auditor, Procurador do Ministério Público junto ao

Tribunal de Contas e servidor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e

seus dependentes.

Art. 2º - Ato normativo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

regulamentará o disposto nesta lei, no prazo de noventa dias.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de

dotação orçamentária própria.

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

Justificação: A Lei Federal nº 11.302, de 10 de maio de 2006, alterou o art. 230 da

Lei Federal nº 8.112/90, que prevê a assistência à saúde do servidor ativo ou inativo

e de sua família, com vistas à promoção da saúde e que será prestada pelo SUS -

Sistema Único de Saúde, ou mediante convênio ou contrato, com planos ou seguros

privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. A exemplo
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de outros órgãos da administração pública mineira, a implementação de Plano de

Saúde Complementar é uma iniciativa que visa proporcionar ao servidor do Tribunal

de Contas de Minas Gerais alternativa para melhor acesso aos serviços de saúde e

por consequência melhor qualidade de vida. A Lei nº 14.646/2003, regulamentada

pela Deliberação nº 2.334/2003, dessa Egrégia Casa Legislativa, prevê as normas de

assistência complementar médico-hospitalar prestadas por essa Instituição, e nessa

esteira apresentamos o projeto em tela, destinado a servidores e membros desta

Casa objetivando a melhoria das condições para o desenvolvimento do trabalho e a

manutenção da saúde. Após exaustivo estudo tem-se que a proposta em escopo não

compromete o limite das despesas com pessoal estabelecido no art. 20 da Lei

Complementar nº 101/2000. Isto porque trata-se de benefício de caráter institucional

extensivo a todos os servidores públicos em função de seu ofício.”

- 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 SOBRE O PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE TERRA

DEVOLUTA DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM Nº 454/2009

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o inciso V do art.

90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62

dessa Carta, enviou a esta Assembleia Legislativa, por meio da mensagem em

epígrafe, 20 processos administrativos de legitimação de posse de terra devoluta rural

do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/12/2009 e distribuída a

esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 1993, que disciplina a tramitação da matéria, compete a este órgão colegiado,

nesta fase preliminar dos trabalhos, examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
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Por intermédio da Mensagem nº 454/2009, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa 20 processos de legitimação de terra devoluta rural, situadas nos

Municípios de Araçuaí, Berizal, Carbonita, Chapada Gaúcha, Coronel Murta, Cristália,

Montezuma, Padre Paraíso, Rio Pardo de Minas, Salinas, Taiobeiras e Três Marias,

com área entre 100ha e 250ha, devidamente instruídos pelo Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais – Iter –, autarquia vinculada à Secretaria de Estado

Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à Assembleia

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a alienação ou a

concessão de terra pública, ressalvados os casos de legitimação de terras devolutas

situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada a

500m² e 2.000m², respectivamente; de alienação ou concessão de terra pública

prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado em lei; de concessão gratuita

do domínio de área devoluta rural inferior a 50ha a quem cumpra os requisitos

constitucionais; de ação judicial discriminatória, limitada à área de 250ha, cumprida

sua função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, com devolução,

pelo ocupante, da área remanescente; e de alienação ou concessão de terras

públicas e devolutas rurais com área de até 100ha.

Cabe observar ainda que o § 6º do art. 247 permite a alienação de terra devoluta

rural, por compra preferencial, até a área de 250ha, a quem torná-la economicamente

produtiva e comprovar sua vinculação pessoal a ela.

O art. 18 da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras públicas e devolutas

estaduais, estabelece que, para tornar o lote economicamente produtivo, o posseiro

deve utilizar, no mínimo, 30% de sua área aproveitável para agricultura, 50% para

pecuária, ou 40% para as duas atividades. A vinculação pessoal à terra é definida

pelo art. 19 da mesma lei como a residência em localidade que permita ao ocupante

ou a seus familiares assistência permanente à área e a sua efetiva utilização

econômica.

Após análise da documentação enviada pelo Iter, constatamos que a alienação ao

Espólio de Zilda da Costa Guerra recebeu autorização desta Casa por meio da

Resolução nº 5.201, de 2001, razão pela qual retiramos seu processo da tramitação
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atual.

Segundo parecer da assessoria jurídica daquela autarquia, a área pretendida por

Miguel Antônio Ferreira é de 80,0540ha e não de 113,9340ha, pois 33,8800ha já

foram registrados. Como a legitimação de área inferior a 100ha prescinde de

autorização desta Casa, o processo deverá ser encaminhado ao Instituto para as

providências necessárias.

Em reunião realizada com representante do Iter em 4/2/2010, solicitamos a

comprovação de residência do requerente Sebastião de Freitas Lima;

esclarecimentos sobre a instrução da assessoria técnica jurídica do órgão para

exclusão da área superior a 99ha, com nova planta e memorial descritivo, nos

processos de José Augusto de Souza e Francelino José Moreira; além de informação

sobre a legitimação de gleba vizinha ao primo deste último. Como, até o momento,

não recebemos as elucidações solicitadas e para não prejudicar os demais

requerentes, opinamos pela devolução dos processos à referida autarquia.

O Instituto deve ainda proceder a uma nova avaliação da gleba de João José de

Souza, pois a solicitação original foi de 58,08ha e há comprovação de que o

solicitante recebeu área igual como herança, já registrada em cartório. Em

decorrência dessas incongruências, esse processo também será devolvido ao Iter.

Observe-se que os outros 14 processos estão de acordo com a legislação vigente,

pois todas as áreas têm entre 100ha e 250ha; seus beneficiários utilizam mais de

30% para a agricultura, mais de 50% para a pecuária, ou mais de 40% para as duas

atividades; além de residirem na própria fazenda ou em Municípios vizinhos.

Atendem, portanto, aos requisitos legais de preferência em sua aquisição previstos no

§ 6º do art. 247 da Constituição do Estado.

Cabe ressaltar que a área pleiteada por Bonifácia Rosa da Silva Soares passou de

112,8590ha para 100,8390ha, atendendo recomendação da Assessoria Jurídica

Fundiária do Iter, uma vez que a requerente já é proprietária da área de 12,0200ha.

Por fim, é importante esclarecer que a tramitação dos processos de que trata a

proposição em análise observará a aplicação da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe

sobre terras públicas e devolutas estaduais.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de resolução, a seguir

formalizado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.../2010

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do

Estado, as alienações de terras devolutas que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, as alienação de terras devolutas especificadas no Anexo

desta resolução, observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Resolução n°, de de d e 2010)

* - A tabela contendo as alienações de terras devolutas mencionadas no anexo

acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.11.2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Chico Uejo, relator - Dilzon Melo - Carlos

Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.728/2010

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Marcus Pestana, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Antigomobilismo.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem

agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.

102, XVII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.728/2010 tem por escopo instituir o Dia Estadual do

Antigomobilismo, a ser comemorado, anualmente, em 28 de outubro.

Antigomobilismo é o neologismo criado para designar a restauração e a

manutenção de veículos antigos, um “hobby” que conta hoje com aproximadamente
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10 mil praticantes no Brasil.

De fato, são muitas as associações e clubes criados por antigomobilistas,

motivados pela paixão que o brasileiro tem por colecionar carros antigos e restaurá-

los com o “design” original, contribuindo para a preservação do acervo cultural e para

uma releitura da história do automobilismo mundial e do cenário tecnológico de uma

época.

Como esclarece o autor da matéria na justificação que acompanha o projeto, a

prática do antigomobilismo está associada à preocupação em preservar a história por

meio do conhecimento acerca dos veículos de diversas épocas, identificando-os com

as personalidades a que serviram. Nessa relação homem e máquina, o primeiro

empresta ao segundo a sua significação histórica.

O dia que se pretende criar tem, pois, o objetivo de difundir a cultura do

antigomobilismo, um movimento com possibilidades cada vez maiores de contribuir

para a preservação da memória do povo brasileiro e para o resgate de seu passado.

Diante dessas considerações, a proposta do projeto em análise é oportuna e

meritória, razão pela qual merece receber a chancela desta Comissão.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.728/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Dilzon Melo - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.766/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade Rural da

Palestina e Região - Afapare -, com sede no Município de Bom Jesus do Galho.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua

o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.766/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares da Comunidade Rural da Palestina e Região - Afapare -,

com sede no Município de Bom Jesus do Galho, entidade sem fins lucrativos,

fundada em 2004, que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento

econômico e social daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição realiza ações voltadas ao fomento e à

racionalização das explorações agropecuárias, oferecendo conhecimentos

relacionados à produção e à comercialização de forma cooperada; ao combate da

fome e da pobreza, amparando famílias carentes; à proteção da família, da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; à habilitação e reabilitação de

pessoa portadora de deficiência; à integração de seus assistidos no mercado de

trabalho; à criação de projetos coletivos de geração de trabalho e renda, visando à

melhoria da qualidade de vida das famílias rurais; ao desenvolvimento comunitário,

por meio de atividades educativas nas áreas de saúde, educação, lazer e esporte; à

proteção do meio ambiente e à recuperação dos solos e das nascentes.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.766/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.800/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Matias Barbosa - Apro/MB -,

com sede no Município de Matias Barbosa.

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,



____________________________________________________________________________
919

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.800/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Matias Barbosa - Apro/MB -, com sede no Município de

Matias Barbosa, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

objetivo defender os interesses e os direitos da comunidade em que está inserida,

buscando melhorias na qualidade de vida dos moradores.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição busca potencializar os recursos

produtivos de seus associados, apresentar estratégias para a obtenção de melhores

condições para a produção rural, incentivar a qualificação de seus membros por meio

de palestras, cursos e outros eventos, apoiando a forma familiar de produção

agrícola, e valorizar a cooperação como estratégia de fortalecimento dos vínculos

sociais e de desenvolvimento do potencial criativo, educacional e cultural. Além disso,

busca pesquisar o mercado para viabilizar a melhor compra de insumos e orientar

sobre a preservação e a conservação do meio ambiente e a importância do

desenvolvimento sustentável.

Isso posto, acreditamos ser a referida Associação merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.800/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.827/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Movimento Ecológico São Francisco de Assis, com sede no

Município de Pirapora.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
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Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.827/2010 pretende declarar de utilidade pública o Movimento

Ecológico São Francisco de Assis, com sede no Município de Pirapora, entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como propósitos colaborar para o

fortalecimento da organização dos pescadores e agricultores do Vale do São

Francisco e assessorá-los na busca de soluções para os problemas encontrados em

seus sistemas de produção e na relação com os mercados, visando à melhoria de

suas condições de vida.

Com esses objetivos, a instituição busca experiências de desenvolvimento da pesca

e da agricultura de subsistência, do ponto de vista social, cultural, econômico e

ecológico; executa programas voltados para a melhoria da produção, da alimentação

e da renda das comunidades de pequenos produtores rurais e pescadores,

especialmente dos mais carentes; mantém o Centro de Estudos, de Experimentação

e de Formação para a pequena produção agropesqueira, baseado nos princípios da

agroecologia.

Isso posto, acreditamos ser o Movimento Ecológico São Francisco de Assis

merecedor do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.827/2010

em turno único

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.844/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e do Produtor Rural do

Tabuleiro e Região, com sede no Município de Carandaí.

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 4.844/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária e do Produtor Rural do Tabuleiro e Região, com sede no Município de

Carandaí. Trata-se de entidade sem fins econômicos que tem como escopo contribuir

para o desenvolvimento econômico e social da comunidade.

A instituição presta serviços para melhorar as condições de vida da população,

incentiva a integração dos moradores, realiza atividades educacionais, culturais,

desportivas e sociais, fomenta a produção rural e assiste as famílias de produtores

rurais, desenvolve canais de comercialização dos produtos dos associados, defende

o meio ambiente e estimula iniciativas que beneficiem a comunidade.

Considerando a importância do trabalho por ela realizado, acreditamos ser a

entidade merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.844/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.874/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Produtores de Leite de Inhapim –

Aproleiti –, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 4.874/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores de Leite de Inhapim – Aproleiti –, com sede nesse

Município, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 2006, que tem

por escopo incrementar o desenvolvimento econômico e social do referido Município.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a Associação procura incentivar

e promover a reciprocidade, com base na colaboração, estimulando o

desenvolvimento progressivo das atividades econômicas dos associados e

assistindo-os com relação à atividade leiteira e à criação de gado leiteiro. Realiza

ainda o intercâmbio de experiências, criando espaços e oportunidades para a

comercialização da produção de seus associados, além de atuar em defesa da

preservação do meio ambiente.

Diante dessas considerações, é oportuna a intenção de se conceder à Aproleiti o

título declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.874/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.875/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares Boa Fé, com

sede no Município de Inhapim.

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 4.875/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares Boa Fé, com sede no Município de Inhapim, entidade sem
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fins econômicos que tem como escopo colaborar para o desenvolvimento econômico

e social da comunidade do Córrego Boa Fé.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição busca contribuir para o fomento

e a racionalização das expolorações agropecuárias e de outros empreendimentos

que gerem melhoria da renda familiar de seus assistidos; promover atividades

culturais, desportivas e sociais, visando aprimorar o convívio entre seus associados e

dependentes; assistir os agricultores familiares em suas atividades; desenvolver

canais de comercialização de seus produtos e serviços; orientar sobre a defesa e a

preservação do meio ambiente.

Considerando a importância do trabalho realizado pela Associação dos Agricultores

Familiares Boa Fé, acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.875/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Carlos Gomes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.899/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo Valério, o projeto de lei em epígrafe institui

o Dia Estadual do Contabilista.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do disposto no art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.899/2010 tem como finalidade instituir o Dia Estadual do

Contabilista, a ser comemorado em 21 de setembro.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
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Emenda nº 1, com a finalidade de alterar a data para 25 de abril, uma vez que esta é

a data adotada pela classe contábil e oficializada em diversos Estados e Municípios

do País.

Com efeito, desde 1926, comemora-se em 25 de abril o Dia do Contabilista,

categoria profissional que engloba contadores (bacharéis em Ciências Contábeis) e

técnicos em contabilidade (ensino médio). Tal data foi proposta pelo então Senador

João Lyra, que proferiu discurso enaltecendo a classe contábil brasileira e

defendendo a criação do Registro Geral dos Contabilistas Brasileiros, iniciativa que

culminou com a regulamentação da profissão, em 1946.

Instituir o dia 25 de abril como Dia do Contabilista, no âmbito do Estado, nada mais

é do que reconhecer, de forma solene, a importância do trabalho realizado por esses

profissionais para a sociedade em geral. Não há dúvida de que o contabilista é,

atualmente, peça fundamental para o êxito das organizações, e, cada vez mais,

empresas, contribuintes e cidadãos percebem o alcance de seu trabalho.

O Conselho Federal de Contabilidade calcula que a categoria reúna hoje, no Brasil,

420 mil profissionais ativos e 73 mil organizações contábeis.

É importante destacar também que a classe contábil vive um momento especial

com a inserção do Brasil no conjunto de países que adotaram as Normas

Internacionais de Contabilidade. A promulgação da Lei no 11.638, pelo Presidente

Lula, em dezembro de 2007, provocou uma verdadeira revolução na área contábil

brasileira, uma vez que todas as empresas passaram a ter que fazer suas

demonstrações contábeis usando a International Financial Reporting Standart – IFRS

–, como são conhecidas as normas internacionais.

Portanto, em face do importante serviço realizado por tais profissionais e devido a

sua posição de destaque na sociedade, consideramos meritória a pretensão do

projeto de lei em análise de instituir o Dia Estadual do Contabilista.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.899/2010, em

turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.



____________________________________________________________________________
925

Rosângela Reis, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Ademir Lucas - Carlos

Gomes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.911/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Sacramento,

com sede no Município de Sacramento.

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 4.911/2010 pretende declarar de utilidade pública a Santa Casa

de Misericórdia de Sacramento, com sede no Município de Sacramento, entidade de

direito privado, sem fins econômicos, que possui como objetivo prestar serviços de

saúde aos habitantes da localidade.

Na consecução de seus propósitos, mantém o Hospital Santa Casa de Misericórdia

de Sacramento, que presta assistência médico-hospitalar às pessoas necessitadas;

adota política hospitalar baseada na dignidade e na inviolabilidade da pessoa

humana; promove o aprimoramento técnico e científico de seus colaboradores;

mantém órgãos técnicos destinados ao incremento da atividade social; impõe

padrões de ética para seus funcionários e parceiros; desenvolve programas de

assistência social e de saúde; estimula o voluntariado; realiza estudos, cursos,

congressos, conferências, encontros e jornadas bem como publica relatórios e artigos

sobre assuntos atinentes à administração hospitalar ou à assistência social; e financia

projetos de pesquisa científica visando à melhoria dos padrões de saúde e da

qualidade de vida.

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

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.911/2010,
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em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.921/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Avicultores Integrados da Região

Centro-Oeste de Minas Gerais – Avicom –, com sede no Município de São Sebastião

do Oeste.

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 4.921/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Avicultores Integrados da Região Centro-Oeste de Minas Gerais – Avicom –, com

sede no Município de São Sebastião do Oeste, entidade sem fins econômicos que

tem por objetivo a integração dos avicultores locais e a melhoria das condições de

vida da comunidade.

Para a consecução de seus propósitos, a instituição busca a integração dos

avicultores, com vistas ao aumento da produtividade e à melhoria do bem-estar da

comunidade; reúne recursos materiais e humanos, colocando-os à disposição da

coletividade; planeja e executa projetos e programas nas seguintes áreas:

infraestrutura, saúde, saneamento básico, habitação, produção de alimentos,

agroindústria, artesanato, educação e lazer; incentiva a capacitação técnica e

profissional de seus associados; defende e preserva o meio ambiente; combate a

fome; desenvolve ações de proteção da família, da maternidade, da infância e da

terceira idade; realiza compra e venda de produtos.

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

pública.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.921/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.924/2010

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Centro de Formação e Renovação de Vida, com sede

no Município de Uberaba.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.924/2010 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Centro de Formação e Renovação de Vida, com sede no Município de Uberaba.

Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, tem como

propósito prestar assistência aos dependentes de substâncias psicoativas.

No cumprimento de seus objetivos programáticos, a instituição mantém um núcleo

de abrigo para a recuperação de seus assistidos, os quais recebem orientação e

acompanhamento de profissionais especializados a fim de ressocializá-los, bem como

promove campanhas preventivas e programas de combate ao uso de drogas, álcool e

substâncias químicas em geral.

Dessa forma, acreditamos ser a referida Associação merecedora do título

declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.924/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.
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Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.932/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Rural Unida de Pescador – Arup –, com sede no

Município de Pescador.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.932/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Rural Unida de Pescador – Arup –, com sede no Município de Pescador.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

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

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão inteiramente gratuitas; e o

art. 32 dispõe que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

transferido a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.932/2010.

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto Abramo -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.945/2010

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em análise visa declarar de

utilidade pública a Associação P.A Sol Nascente – Apasn –, com sede no Município

de Formoso.

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 4.945/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação P.A Sol Nascente – Apasn –, com sede no Município de Formoso,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial.

Para cumprir seu objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do

Município de Formoso e região, a instituição realiza diversas atividades na defesa dos

interesses coletivos de seus associados, visando à melhoria de sua qualidade de

vida.

Diante dessas considerações, a Associação P.A Sol Nascente é merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.945/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Cecília Ferramenta, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.960/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Instituição Beneficente Amor Cristão, com

sede no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.960/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Instituição Beneficente Amor Cristão, 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 em seu art. 3º, § 3º, que

todos os cargos da administração não serão remunerados, sendo vedado a seus

ocupantes o recebimento de lucros, vantagens ou bonificações; e, no art. 19, III, que,

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

congênere inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.960/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Delvito Alves - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.962/2010

Comissão de Constituição e Justiça

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

utilidade pública a Associação Habitacional da Regional Ressaca, com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.962/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Habitacional da Regional Ressaca, com sede no Município de Contagem.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que o art. 28 do estatuto constitutivo da instituição determina que as

atividades dos membros da coordenação geral, do conselho fiscal, bem como dos

associados não serão remuneradas; e o art. 30 dispõe que, no caso de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

localizada no Estado de Minas Gerais e, preferencialmente, que esteja inscrita no

Conselho de Assistência Social no Município de Contagem.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.962/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio Júlio - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.967/2010
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Casa Santa – Incas –, com sede no Município

de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.967/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Casa Santa – Incas –, 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, em seu art. 25, que as

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

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

no art. 29, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada nos

Conselhos Nacional ou Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.967/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Delvito Alves - Antônio
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Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.971/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Lambariense de Esportes, com sede no Município de

Lambari.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/10/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática.

Vem agora 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 4.971/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lambariense de Esportes, com sede no Município de Lambari.

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

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

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

atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua

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

funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 13 determina que

“todos os cargos ou funções existentes pelas disposições do estatuto, ou que venham

a ser criados como consequência dele, não poderão ser remunerados nem auferir

vantagem de qualquer espécie”; e o art. 31 dispõe que, no caso de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, de preferência, com

sede no Município de Lambari.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.971/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Antônio Júlio - Delvito Alves - Célio

Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.978/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Filantrópica de Assistência Social

Santa-Ritense, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/11/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora 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 4.978/2010 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Filantrópica de Assistência Social Santa-Ritense, com sede no Município

de Santa Rita do Sapucaí.

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, em seu art. 7º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

local congênere, juridicamente constituída; e, no art. 12, que seus Diretores,

Conselheiros e associados não serão remunerados, a qualquer título ou forma.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.978/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Célio Moreira, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio Júlio - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 63/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei complementar em epígrafe

revoga o art. 2º da Lei nº 8.980, de 10/10/85.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/6/2010, o projeto foi distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação para receber parecer, nos

termos do art. 192, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais pertinentes à matéria, o qual fundamentamos nos termos

seguintes.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva a revogação do art. 2º da Lei nº 8.980, de

10/10/85, segundo o qual “o disposto no art. 152 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de

1977, só se aplica a ocupante de cargo do magistério do sexo masculino”.

A Lei nº 7.109, a que se refere o citado art. 2º, contém o Estatuto do Magistério, e

seu art. 152 dispõe que “o professor que houver completado 45 (quarenta e cinco)

anos de idade e contar 25 (vinte e cinco) anos de regência terá direito ao exclusivo

exercício das atribuições do módulo 2, previsto no art. 13 desta lei, ou, a critério do

Sistema, de outras, necessárias ao funcionamento da escola”.

Ocorre que normas posteriores, notadamente a Lei nº 15.293, de 5/8/2004, que

institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, modificaram,

substancialmente, as regras pertinentes às atividades de regência e planejamento.

Assim, o módulo 2, previsto no art. 13, I, do Estatuto do Magistério, não existe mais.

Com efeito, ele foi substituído pelo item I do Anexo II da Lei nº 15.293, de 2004.

Hoje, todos os professores têm de realizar atividades de regência, planejamento
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pedagógico, avaliação, acompanhamento dos alunos, etc. ou seja, o professor não

pode só dar aulas ou só participar do planejamento educacional, pois o trabalho

docente envolve atualmente todas essas dimensões.

Vale dizer, portanto, que houve revogação tácita do art. 2º a que se refere o projeto

em análise, haja vista o fato de seu conteúdo não ter mais utilidade ou aplicação

prática.

Ressalte-se que tais observações são de grande relevância, uma vez que a

proposição cuida de norma que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores

públicos pertencentes ao quadro de pessoal do magistério, integrante do Poder

Executivo, matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, “ex vi” do art. 66,

letra “c”, da Constituição Estadual. Contém, portanto, vício de ordem constitucional,

que impede a sua tramitação nesta Casa.

Verifica-se, entretanto, que a sua intenção, na prática, já se realizou, pois pretende

suprimir do ordenamento jurídico dispositivo legal que não é mais aplicado.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei Complementar nº 63/2010.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio - Delvito

Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.068/2009

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 4.068/2009 dispõe sobre

a punição à discriminação aos cidadãos que disponham de formação superior ou

tenham vida acadêmica regular em cursos autorizados pelo Ministério da Educação

nas modalidades de ensino a distância ou semipresencial e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do Substitutivo n° 1, que

apresentou.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática opinou pela aprovação
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do projeto na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos limites de sua

competência, nos termos do art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição apresentada cria penalidades de ordem administrativa para toda e

qualquer forma de discriminação ou manifestação que caracterize tratamento

diferenciado entre formados e acadêmicos matriculados em cursos nas modalidades

de ensino a distância ou semipresencial em relação aos cursos presenciais.

A Comissão de Constituição e Justiça adequou a proposição à ordem jurídico-

constitucional, restringindo a sua abrangência. Entendeu que a proposição, tal como

redigida em sua versão original, viola competência da União para legislar

privativamente sobre direito do trabalho e fere a discricionariedade das pessoas de

direito privado para selecionar seus funcionários, decorrente da liberdade de

iniciativa. Considerou, ademais, que a instituição das sanções ali previstas, em

especial a de multa, é inadequada, seja por não indicar a destinação dos recursos,

seja porque os casos de discriminação podem ser melhor resolvidos no âmbito

judicial, em vista das circunstâncias do caso concreto. O projeto também foi

considerado inócuo no ponto em que atribuía responsabilidade administrativa ao

servidor por ato discriminatório vedado pela proposição, haja vista essa sanção já

estar abrangida pelo estatuto dos funcionários civis do Estado de Minas Gerais. Por

essas razões, apresentou substitutivo que limita a proibição de discriminação contida

no projeto apenas para fins de cumprimento de requisitos para acesso a cargo ou

emprego público no âmbito da administração estadual.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, a seu turno, teceu

considerações sobre a importância e expressão atuais da educação a distância no

Brasil. Em seguida, ressaltou que a proposição original não traz inovação legislativa,

na medida em que a legislação em vigor - Decreto nº 5.622, de 19/12/2005 - já

assegura a validade de cursos de educação a distância. Todavia, como a Comissão

de Constituição e Justiça entendera que o Poder Legislativo poderia detalhar o modo

de proteção do princípio da igualdade nessa situação específica, a Comissão de
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Educação acatou o conteúdo do Substitutivo nº 1, na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou.

O Substitutivo nº 2 pretende introduzir as modificações na Lei nº 13.167, de

20/1/99, que estabelece normas para concurso público promovido pelo Estado, em

vez de editar norma autônoma.

Portanto, com as modificações incorporadas ao projeto pelas Comissões anteriores,

a proposição apenas confere a diploma e a certificado de curso ou programa a

distância, expedidos por instituição credenciada e registrados na forma da lei, a

mesma validade daqueles conferidos após conclusão de curso ou programa

presencial, para fins de provimento de cargo, função ou emprego público no âmbito

da administração pública do Estado de Minas Gerais. Trata-se de opção legislativa

mais coerente com os princípios que regem a ordem econômica, pois um comando

proibitivo de discriminação desse tipo estabelecido de maneira genérica e abstrata

poderia ameaçar a liberdade de iniciativa das pessoas jurídicas privadas, tal como

ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça. Quanto à técnica legislativa,

concordamos com a modificação apresentada pela Comissão de Educação,

introduzindo o conteúdo da proposição em lei já em vigor sobre concursos públicos

promovidos pelo Estado, por entendermos que tal opção favorece a sistematização

da matéria e o seu conhecimento pela sociedade.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à aprovação da

matéria. O relator entende, além disso, que as medidas propostas pela proposição

em tela podem contribuir para reforçar exigências do princípio da igualdade,

minimizando os riscos de descumprimento da norma, razão pela qual o projeto deve

prosperar nesta Casa.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.068/2009, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência,

Tecnologia e Informática, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -
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Rosângela Reis.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.498/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de Minas

o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2010 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e

188 do Regimento Interno.

Em 1º/6/2010, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão para que essa informasse a situação efetiva do

imóvel e se havia impedimentos à sua alienação.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.498/2010 de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa doar ao Município de São Roque de Minas um

terreno com área de 1ha, situado na Fazenda do Sobradinho, Distrito de Guia Lopes,

nesse Município, registrado sob o nº 11.943, a fls. 197 do Livro 3-J, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Piumhi.

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

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

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

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

subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Essa exigência está atendida no parágrafo único do art. 1º do projeto, que destina o

imóvel a funcionar como depósito de materiais e ponto de apoio para a realização de

obras, criando melhores condições para as atividades da administração municipal e

beneficiando a população do Município de São Roque de Minas.
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Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição determina que o

bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da

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

prevista.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

por meio da Nota Técnica nº 480/2010, manifestou-se favoravelmente à transferência

de domínio pretendida, tendo em vista a concordância da Secretaria de Estado de

Educação, órgão ao qual o imóvel está vinculado e a inexistência de projetos sociais

do Estado que o utilizem. Ressalta, entretanto, que a formalização do acordo

somente poderá ocorrer após o término do período eleitoral, observando-se o previsto

na legislação federal, ratificado pelo Parecer nº 15.000 da Advocacia-Geral do Estado

e pela Resolução Conjunta Segov-AGE nº 2/2010.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do 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 4.498/2010 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 imóvel a que se refere o “caput” deste artigo destina-se a

abrigar estoque de materiais e a servir de ponto de apoio para a realização de obras

públicas.”.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Célio Moreira - Antônio

Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.516/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em epígrafe altera o art.
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3º da Lei nº 18.037, de 12/1/2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades

representativas de despachantes.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e

Justiça que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da

matéria. A Comissão de Administração Pública, ao examinar o mérito, deu parecer

pela aprovação. Atendendo a requerimento do Deputado Ivair Nogueira, o projeto

vem a esta Comissão, para apreciação.

Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por objetivo alterar a redação do art. 3º da Lei nº

18.037, de 12/1/2009, que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de

despachantes, tendo em vista a necessidade de identificar os despachantes

documentalistas como categoria profissional, visto que a autorização para exercer a

ocupação é exigência estabelecida pelos respectivos Conselhos Federal e Regional.

A atividade de despachante documentalista é classificada como “ocupação” (código

4231-05) na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sendo

competência privativa da União legislar sobre “organização do sistema nacional de

emprega e condições para o exercício de profissões”, o que foi feito por meio da Lei

nº 10.602, de 12/12/2002, que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos

Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências. A norma em

comento prevê que os Conselhos Profissionais têm atribuições normativas e de

fiscalização e sua organização, estrutura e funcionamento serão disciplinados pelos

respectivos estatutos e regimentos.

A referida alteração da Lei nº 18.037, de 2009, no seu art. 3º, atém-se à

necessidade de identificar quem são os despachantes documentalistas como

categoria profissional, tendo em vista a existência do Conselho Federal e do

Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais.

Para aperfeiçoar o projeto, apresenta-se a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.516/2010 com a emenda a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
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Acrescente-se onde convier:

Art. ... - As entidades representativas da categoria dos Despachantes

Documentalistas, como o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do

Estado de Minas Gerais - CRDD-MG -, sindicatos, cooperativas e associações de

profissionais, poderão celebrar convênios com as administrações direta e indireta do

Estado, com fins de representação de seus associados devidamente inscritos no

Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais -

CRDD-MG.”.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Ademir Lucas, relator - Carlos Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.604/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 4.604/2010 “altera a Lei

nº 13.766, 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e

incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de

dezembro de 1995, que dispõe sobre a parcela de receita do produto de arrecadação

do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do

art. 158 da Constituição Federal”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 22/5/2010, a proposição foi distribuída

preliminarmente a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado

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

Fundamentação

A proposição em exame visa a modificar a Lei nº 13.766, de 30/11/2000, que dispõe

sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos. A

alteração pretende tornar obrigatória a exibição, por fabricantes e importadores, nos

estabelecimentos comerciais e nas redes de assistência técnica autorizadas, da

seguinte informação: “Este estabelecimento está obrigado a recolher disquete de

computador, lâmpada fluorescente, pilhas e baterias descartadas pelo consumidor”.

Assim, o projeto de lei em exame cuida de matéria que envolve questões
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relacionadas a saúde, meio ambiente, produção e consumo, com ênfase em saúde e

meio ambiente, incluindo-se entre as matérias de competência legislativa concorrente

da União e dos Estados membros e de competência legislativa comum, nos termos

dos arts. 23 e 24 da Constituição da República, respectivamente.

A Carta Magna estabelece, ainda, em seu art. 225, que “todos têm direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Ressaltamos que, no âmbito estadual, além da norma sobre a qual incidem as

alterações propostas no projeto em tela, temos a Lei nº 18.031, de 12/1/2009, que

contém as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos. A norma trata da

implementação da logística reversa em relação aos resíduos sólidos. Por meio dela,

são definidas estratégias sustentáveis para o fluxo dos resíduos ao longo da cadeia

produtiva e responsabilidades compartilhadas para os integrantes dessa cadeia, do

consumo até a origem.

Ademais, tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.399/2008, que dispõe sobre a

obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam lâmpadas fluorescentes

colocarem à disposição dos consumidores lixeira para a sua coleta quando

descartadas ou inutilizadas. Em razão de substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, foi proposto o acréscimo de parágrafo à Lei nº 13.766, de

2000, dispondo que os recipientes deverão ser instalados em local visível e conter

dizeres que alertem o usuário para a importância e a necessidade do correto descarte

dos resíduos sólidos bem como para os riscos que estes representam para a saúde e

o meio ambiente quando não tratados com a devida correção.

Também encontra-se em tramitação o Projeto de Lei nº 2.131/2008, que dispõe

sobre diretrizes e procedimentos para a reciclagem, o gerenciamento e a destinação

final de lixo tecnológico e dá outras providências.

Do exame das normas e dos projetos em tramitação citados, conclui-se que,

embora tratem de matéria similar à contida na proposição em análise, esta estabelece

uma obrigação nova, ostentando, portanto, a característica da inovação: além de

conferir densidade normativa a dispositivos constitucionais, efetiva disposições legais
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sobre a matéria. Conforme salienta o autor em sua justificação, os consumidores

desconhecem a existência de obrigações estabelecidas em lei relativas à destinação

final de disquetes, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, ficando, muitas vezes,

sem saber que destino dar a tais resíduos.

Ressaltamos que o dever de proteger o meio ambiente cabe não só ao Estado, mas

também a toda a coletividade, e, nesse ponto, a proposição possibilita que, com as

informações devidas, as pessoas que frequentam tais estabelecimentos possam

contribuir para a efetiva proteção do meio ambiente. Assim, a medida proposta torna

mais eficaz a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos

sólidos, imprimindo mais densidade às regras postas pela legislação que rege a

matéria.

Cumpre salientar, por outro lado, que, nos termos do art. 26, inciso IV, alíneas “b” e

“c”, da Lei nº 18.031, de 2009, compete aos revendedores, aos comerciantes e aos

distribuidores de produtos manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos

disponíveis para os consumidores e informá-los sobre sua coleta e seu

funcionamento. Assim, entendemos que a responsabilidade pela informação, nos

termos do projeto em tela, cabe aos estabelecimentos comerciais, e não aos

fabricantes e importadores.

Ademais, grande parte dos fabricantes dos produtos que dão origem aos resíduos

sólidos de que trata o projeto em questão não estão localizados no Estado, razão

pela qual não seria razoável impor a eles tal obrigação. Ainda em atenção ao

princípio da razoabilidade, entendemos que deve ser conferido aos comerciantes

prazo para a implementação da medida.

Por fim, para dar mais clareza e precisão ao texto legal, optamos por inserir a nova

obrigação no bojo do § 3º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 2000, e não no § 4º, em

atenção à técnica legislativa.

Ante as considerações aduzidas, não vislumbramos óbice de ordem jurídico-

constitucional à tramitação do projeto. Propomos o Substitutivo nº 1, ao final redigido,

para promover as alterações apontadas.

Conclusão

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



____________________________________________________________________________
945

do Projeto de Lei nº 4.604/2010 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº

12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a parcela de receita do

produto de arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II

do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 3º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada

pelos fabricantes e importadores exibirão, em local visível, informação com os dizeres

“Este estabelecimento está obrigado a recolher disquetes de computador, lâmpadas

fluorescentes, pilhas e baterias descartadas pelo consumidor” e manterão recipientes

para descarte dos resíduos a que se refere este artigo, obedecidas as normas

ambientais e de saúde pública pertinentes e as recomendações definidas pelos

fabricantes ou importadores, até que estes promovam seu recolhimento e disposição

ambientalmente adequada.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Antônio Júlio - Célio

Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.771/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da

Mensagem nº 498/2010, o projeto de lei em epígrafe “institui, no âmbito da

Advocacia-Geral do Estado - AGE -, o Programa de Residência Jurídica”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/7/2010, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Cabe a esta Comissão a análise do mérito da matéria, nos termos do art. 102, I, “a”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame propõe a instituição do Programa de Residência Jurídica –

PRJ –, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, com o objetivo de

proporcionar a bacharéis em Direito o conhecimento prático das atividades jurídicas

exercidas pelos servidores do referido órgão e de outros a ele subordinados.

Nos termos do projeto, a residência jurídica caracteriza-se por treinamento em

serviço, compreendendo aulas e orientações práticas oferecidas aos residentes pelos

titulares dos cargos pertencentes aos órgãos e carreiras jurídicas do Estado. Os

residentes serão admitidos mediante processo seletivo público, constituído de prova

escrita, sendo condição para a inscrição no processo seletivo que o candidato tenha

concluído o curso de bacharelado em Direito em instituição de ensino superior oficial

ou reconhecida. O número de residentes será de até 20% (vinte por cento) do quadro

de cargos de provimento efetivo de Procurador do Estado, aos quais será paga uma

bolsa mensal no valor de R$1.500,00.

Entre outros critérios e requisitos estabelecidos no projeto, destacam-se as regras

para a obtenção do Certificado de Residência Jurídica bem como os casos de

desligamento do residente, que estão previstos no art.10.

Saliente-se, ainda, o disposto no art. 5º, que prevê que o residente será admitido no

programa por período certo e determinado de seis meses, prorrogável por até dois

anos.

Feitos tais comentários, é preciso esclarecer que se trata de um curso livre, a ser

gerido pela administração pública, por meio da AGE, com o objetivo de fornecer

informações práticas e teóricas sobre as atividades jurídicas prestadas pelo Poder

Executivo do Estado. É, pois, uma iniciativa meritória, que se coaduna com os

objetivos da administração pública, entre os quais o da instituição de escolas de
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governo, previsto no art. 39 da Constituição da República.

O PRJ se assemelha à residência médica, treinamento em serviço que, nos termos

da Lei Federal nº 6.932, de 7/7/81, constitui modalidade de ensino de pós-graduação,

destinada a médicos, sob a forma de especialização. Entretanto, o PRJ não tem o

“status” de pós-graduação, o que vem a ser uma etapa posterior à sua instituição por

meio da lei.

Embora meritório, o projeto merece reparos de ordem jurídica e de técnica

legislativa. Como bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça em seu

parecer, o projeto incorre em vícios jurídicos ao tecer minúcias sobre aspectos que

deveriam ser objeto de regulamentação, como o estabelecimento das matérias que

deverão ser objeto da prova de seleção para o PRJ.

Além do mais, a previsão de um curso de seis meses que poderá ser prorrogado

por até dois anos descaracteriza a essência de curso, que deve ter uma duração

determinada, para que as disciplinas pretendidas sejam ministradas.

Ratificamos também o entendimento da Comissão de Justiça de que o valor da

bolsa a ser paga aos residentes seja fixado em Ufemgs, e não em reais, para garantir

a sua atualização. Da mesma forma, consideramos imprópria a menção, prevista no

projeto original, a que a gestão do PRJ será feita pelo Centro de Estudos Celso Barbi

Filho. Este não está previsto em lei como integrante da estrutura da AGE, somente

em resolução: a inclusão pretendida por meio de norma legal necessitaria de previsão

em lei complementar, pois ensejaria alteração na estrutura orgânica da AGE.

Assim, manifestamos o nosso apoio às modificações de ordem jurídica e de técnica

legislativa realizadas pela Comissão de Constituição e Justiça por meio do

Substitutivo nº 1, que apresentou. Propomos, por outro lado, a Emenda nº 1, que tem

por objetivo aprimorar o texto dos arts. 4º e 5º do referido substitutivo para conferir-lhe

mais clareza. Optamos por manter o prazo máximo de dois anos para a duração do

curso, como previsto originalmente no projeto, para que a permanência do residente

no PRJ não se estenda por tempo demasiado, conferindo a outros interessados

oportunidade de participar do programa.

Apresentamos também a Emenda nº 2, que prevê a participação da Ordem dos

Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - OAB-MG – no processo seletivo,
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constituído de prova escrita, para a admissão de residentes no PRJ.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.771/2010

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as

Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 4º do Substitutivo nº 1 o seguinte § 2º, passando o § 2º a ser

§ 3º, e dê-se ao “caput” do art. 5º a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

§ 2º - A admissão do residente no PRJ será por período determinado, não superior

a dois anos, não admitida a prorrogação.

(...)

Art. 5º - O número de residentes admitidos no PRJ será de até 20% (vinte por

cento) do total de cargos do quadro de provimento efetivo de Procurador do Estado, e

a eles será paga uma bolsa-auxílio mensal no valor de 750 (setecentas e cinquenta)

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao “caput” do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - Os residentes serão admitidos mediante processo seletivo público, com a

participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - OAB-MG -,

constituído de prova escrita e regido por edital publicado no diário oficial do Estado,

no qual constarão o número de vagas oferecidas, o conteúdo programático das

disciplinas exigidas e a carga horária da residência jurídica.”.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, Presidente - Délio Malheiros, relator - Neider Moreira - Agostinho

Patrus Filho - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.904/2010

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe “dá nova redação

e acrescenta dispositivos à Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001, que dispõe sobre o
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livre acesso de autoridades aos estabelecimentos que menciona”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/10/2010, foi o projeto distribuído às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública 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, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

A proposição em comento tem o propósito de aprimorar a Lei nº 13.955, de 2001,

principalmente para atualizar as referências a órgãos e autoridades nela previstas,

além de acrescentar dispositivos que a tornem mais compatível com a realidade

administrativa, tendo em vista a defesa dos direitos da população carcerária.

Para tanto, o art. 1º do projeto visa a dar nova redação ao parágrafo único do art. 1º

da citada lei, o qual enquadra na categoria de estabelecimentos policiais e carcerários

as repartições pertencentes à estrutura da Secretaria de Estado de Defesa Social e

da Polícia Militar. O preceito em vigor refere-se às Secretarias de Estado de

Segurança Pública e de Justiça e de Direitos Humanos, órgãos que foram extintos

pela reforma administrativa implementada pelo governo Aécio Neves. Nesse ponto, o

projeto apenas atualiza a referência explícita a órgãos do Poder Executivo, não

atribuindo novas competências ao Poder administrador.

O art. 2º da proposição, por sua vez, tem o escopo de modificar a redação da alínea

“c” do inciso I do art. 2º da Lei nº 13.955, de forma a facultar ao Ouvidor do Sistema

Penitenciário livre acesso a esses estabelecimentos, independentemente de

comunicação prévia. O dispositivo atual menciona apenas o Ouvidor de Polícia do

Estado ou representante por ele designado, o que é fácil de ser explicado, uma vez

que, quando da promulgação da lei em questão, não existia ainda a Ouvidoria do

Sistema Penitenciário, a qual foi instituída pela Lei nº 15.298, de 2004, como unidade

administrativa da Ouvidoria-Geral do Estado. Esta absorveu as antigas Ouvidorias de

Polícia e Ambiental e criou várias outras ouvidorias, conforme se depreende do art. 5º

da citada lei. Destarte, a inserção da Ouvidoria do Sistema Penitenciário na alínea “c”

do inciso I do art. 2º não constitui uma novidade propriamente dita, e sim uma
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decorrência lógica de reformas administrativas ulteriores. Inexiste, portanto, vício de

iniciativa ou invasão de competência do Governador do Estado, visto que o

preceptivo não altera a estrutura orgânica do Executivo nem atribui competência nova

a ente da administração pública.

O art. 3º visa a inserir as alíneas “d”, “e” e “f” no inciso I e a alínea “e” no inciso II do

art. 2º da lei de que se trata. No primeiro caso, o objetivo do comando é autorizar que

membros do conselho da comunidade da comarca, de comissão da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e da Comissão de Direitos Humanos das

câmaras municipais onde houver estabelecimento prisional tenham livre acesso aos

estabelecimentos carcerários, sem prévia comunicação. No segundo caso, trata-se

de assegurar às pastorais e às capelanias religiosas a prerrogativa de acesso a tais

estabelecimentos, mediante prévia comunicação à autoridade responsável pelo

estabelecimento, até 72 horas antes da visita.

O conselho da comunidade é um dos órgãos da execução penal de existência

obrigatória na comarca, o qual desfruta de competência legal para “visitar

mensalmente os estabelecimentos e serviços penais da localidade”, conforme

prescreve o art. 176, inciso I, da Lei nº 11.404, de 1994, que contém normas de

execução penal. Portanto, é natural que os membros desse órgão colegiado possam

realizar visitas a tais estabelecimentos, independentemente de comunicação prévia.

Assim, a inserção do preceito não inova originariamente a ordem jurídica, mas

apenas confere mais clareza à Lei nº 13.955, facilitando sua interpretação.

Entretanto, afigura-se-nos redundante a menção expressa a comissão da

Assembleia Legislativa como detentora da prerrogativa de franco acesso a tais

estabelecimentos, visto que o Deputado já desfruta dessa faculdade, por força do art.

2º, inciso I, alínea “a”, da mencionada Lei nº 13.955. Se tanto as comissões

permanentes quanto as temporárias do Legislativo são constituídas por Deputados - e

não poderia ser diferente -, qualquer parlamentar, pouco importando a comissão de

que faça parte, tem o poder legal de acesso aos presídios e às penitenciárias, o que

torna inócua a manutenção do preceito em questão, fato que justifica sua exclusão do

texto do projeto.

Quanto à previsão análoga relativa à Comissão de Direitos Humanos das câmaras
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municipais, trata-se de determinação inconstitucional, pois a lei estadual estaria

fixando atribuição para órgãos legislativos de outro nível de governo, o que

configuraria ingerência do Estado em assuntos de competência do Município. Além

desse vício de constitucionalidade, o projeto parte da premissa equivocada segundo a

qual toda câmara municipal dispõe de comissão dessa natureza, o que nos leva a

suprimir o dispositivo por meio da Emenda nº 1, apresentada na conclusão deste

parecer.

Finalmente, o art. 4º tem o propósito de acrescentar artigo à Lei nº 13.955, com

vistas a garantir às entidades especificadas na lei o direito de realizar registro

fotográfico, registro em áudio e registro em vídeo das visitas aos presos, para a

elaboração de seus relatórios e a tomada de providências diante das autoridades

públicas. Entretanto, por medida de segurança, o dispositivo veda a divulgação de

imagens de plano completo do estabelecimento prisional bem como de imagens que

possam ferir a integridade de imagem garantida na Lei de Execuções Penais, sendo

de responsabilidade da entidade eventual registro indevido.

Trata-se de dispositivo extremamente complexo, pois, embora possa configurar

direito penitenciário, na condição de instrumento de proteção dos sentenciados e

presidiários, a manutenção do comando pode comprometer a segurança dos

estabelecimentos penitenciários. Isso porque não é possível precisar o uso e a

destinação das fotografias exibidas no interior desses estabelecimentos, fato que

pode repercutir na esfera penal. A propósito, a União aprovou a Lei Federal nº

12.012, de 2009, que acrescentou o art. 349-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -

Código Penal. A norma em questão tipificou o ingresso de pessoa portando aparelho

telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em

estabelecimento prisional na categoria de crime contra a administração da Justiça,

cuja penalidade é a detenção pelo período de 3 meses a um ano.

Não há dúvida de que o elemento norteador dessa nova figura delituosa é a

segurança, o que atesta o risco de generalizar o acesso de pessoas portando

máquinas fotográficas e instrumentos congêneres, ainda que gozem da prerrogativa

de acesso a essas instituições. Assim, inobstante a preocupação do parlamentar com

o tratamento digno dos presos e a situação física dos estabelecimentos prisionais,
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entendemos que razões de segurança devem prevalecer no exame da matéria, o que

nos leva a propor a supressão do art. 4º do projeto por meio da Emenda nº 2.

Dessa forma, constata-se que o assunto está relacionado com o direito

penitenciário, que, nos termos do art. 24, inciso I, da Constituição da República,

encarta-se no domínio da legislação concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal. Ademais, a matéria não está afeta à iniciativa privativa de órgão ou

autoridade do Executivo, fato que torna legítima a iniciativa parlamentar. Aliás, a

atualização de órgãos previstos em lei, ainda que integrantes da estrutura

administrativa do Executivo, não constitui ingerência indevida desta Casa em

atividade de outro Poder, e sim uma forma de conferir mais clareza ao texto

legislativo, evitando dúvidas quanto à interpretação da norma.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.904/2010 com as Emendas nº 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - Os incisos I e II do art. 2º da Lei nº 13.955, de 20 de julho de 2001,

passam a vigorar acrescidos das seguintes alíneas:

“Art. 2º - (...)

I - (...)

d) o membro do conselho da comunidade;

II - (...)

e) membro de pastoral e capelania religiosa.”.”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 4º.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Célio Moreira, relator - Antônio Júlio - Delvito

Alves.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.869 /2008

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.869/2008, de autoria do Deput ado Dimas Fabiano, que dá a
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denominação de Osvaldo Martins de Barros à estrada que liga o Município de Alagoa

ao Município de Itamonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.869/2008

Dá denominação à Rodovia LMG-881, que liga o Município de Itamonte ao

Município de Alagoa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Osvaldo Martins de Barros  a Rodovia LMG-881, que liga

o Município de Itamonte ao Município de Alagoa.

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

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2009.

Braulio Braz, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.379 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.379/2010, de autoria do Deput ado Mauri Torres, que dá a

denominação de Escola Estadual Zilda Arns Neumann à Escola Estadual de Ensino

Médio do Bairro Belmont, localizada 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° 4.379/2010

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Zilda Arn s Neumann a Escola Estadual
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de Ensino Médio do Bairro Belmont, localizada no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.486 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.486/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que dá

denominação à Escola Estadual de Ensino Médio localizada na Vila de Porto Agrário,

no Município de Juvenília, 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° 4.486/2010

Dá denominação a escola estadual de ensino médio localizada na Vila de Porto

Agrário, no Município de Juvenília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica denominada Escola Estadual Manoel Fe rnandes da Silva a escola

estadual de ensino médio localizada na Vila de Porto Agrário, no Município de

Juvenília.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.603 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.603/2010, de autoria do Deput ado Wander Borges, que

declara de utilidade pública o Campo Belo Atlético Clube, 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
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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° 4.603/2010

Declara de utilidade pública o Campo Belo Atlético Clube, com sede no Município

de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cam po Belo Atlético Clube, com sede

no Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.623 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.623/2010, de autoria do Deput ado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do

Direito – Abrafi –, 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° 4.623/2010

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Filosofia do Direito e

Sociologia do Direito – Abrafi –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Brasileira de Filosofia do

Direito e Sociologia do Direito – Abrafi –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.
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Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.675 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.675/2010, de autoria do Deput ado João Leite, que declara de

utilidade pública a Associação Social Minas Locomotiva, 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° 4.675/2010

Declara de utilidade pública a Associação Social Minas Locomotiva, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Social Minas Locomotiva,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.694 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.694/2010, de autoria dos Depu tados Domingos Sávio e Inácio

Franco, que declara de utilidade pública a Associação Cultural e Beneficente de

Capoeira Corpus Contato, 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

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° 4.694/2010

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Beneficente de Capoeira Corpus

Contato, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Cultural Beneficente de

Capoeira Corpus Contato, com sede no Município de Luz.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.716 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.716/2010, de autoria do Deput ado Doutor Rinaldo Valério, que

declara de utilidade pública a Associação Pro-Civitas dos Bairros São Luís e São

José, 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° 4.716/2010

Declara de utilidade pública a Associação Pro-Civitas dos Bairros São Luís e São

José, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Pro-Civitas dos Bairros

São Luís e São José, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 10 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.738 /2010

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 4.738/2010, de autoria do Deput ado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a entidade Trabalho de Recuperação Ecológica Educacional

Voluntário Organizado – Treevo –, com sede no Município de Planura, 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° 4.738/2010

Declara de utilidade pública a entidade Trabalho de Recuperação Ecológica

Educacional Voluntário Organizado – Treevo –, com sede no Município de Planura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Trabalho de Recuperação

Ecológica Educacional Voluntário Organizado – Treevo –, com sede no Município de

Planura.

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

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.836 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.836/2010, de autoria do Deput ado Juninho Araújo, que

declara de utilidade pública a Associação Universidade Ativa, 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° 4.836/2010

Declara de utilidade pública a Associação Universidade Ativa, com sede no
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Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Universidade Ativa, com

sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 17 de novembro de 2010.

Ana Maria Resende, Presidente - Célio Moreira, relator - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 23/11/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento notificando o falecimento do Sr. Jorge Carone

Filho, ex-Deputado e ex-Prefeito Municipial de Belo Horizonte e de Visconde do Rio

Branco, ocorrido em 19/11/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses notificando o falecimento do Sr. José Nelson Lopes,

Prefeito Municipal de Aiuruoca, ocorrido em 21/11/2010, nesse Município. (- Ciente.

Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. notificando o falecimento da Sra. Maria Geralda

Dumond, ocorrido em 16/11/2010, em Serro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado, Hely Tarqüínioe Sargento

Rodrigues

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

Questão de ordem; chamada para recomposição de número regimental; existência de

quórum para a continuação dos trabalhos - Correspondência: Ofício nº 47/2010

(encaminhando o Projeto de Lei nº 5.027/2010), do Presidente do Tribunal de Contas

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

5.028 a 5.034/2010 - Requerimentos nºs 6.794 a 6.801/2010 - Comunicações:

Comunicação do Deputado José Henrique - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Doutor Viana, Duarte Bechir, Wander Borges e Carlin Moura; 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 - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura

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

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto

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

Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente
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Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de pedir encerramento

de plano. V. Exa. pode certificar-se de que não há 26 Deputados em Plenário. Caso

V. Exa. não acate minha solicitação, peço recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Tendo em vista a importância das matérias

constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Responderam à chamada 30

Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

Correspondência

- O Deputado Adalclever Lopes, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 47/2010

- O Ofício nº 47/2010 e o Projeto de Lei nº 5.027/2010 foram publicados na edição

anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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



____________________________________________________________________________
962

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.028/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Manancial da Vida, 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 Manancial da

Vida, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2010.

Durval Ângelo

Justificação: Constituída em 1997, a Associação Comunitária Manancial da Vida,

com sede no Município de Contagem, é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem como escopo congregar pessoas físicas e jurídicas interessadas

na melhoria das condições sociais e econômicas da região.

Para a consecução desse objetivo, a entidade reúne recursos materiais, humanos e

financeiros, empregando-os na execução de programas de desenvolvimento da

comunidade; promove atividades voltadas para a proteção da família, da infância, da

maternidade, da adolescência e da velhice; ampara jovens necessitados de guarda e

de assistência alimentar, cultural e psicopedagógica; realiza trabalhos educativos e

profissionalizantes e fomenta a prática do esporte, do lazer e de atividades culturais.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela Associação Comunitária

Manancial da Vida, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto

de lei, que pretende outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.029/2010

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bomba e

Adjacencias, com sede no Município de Paraguaçu.

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

da Bomba e Adjacencias, com sede no Município de Paraguaçu.

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

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2010.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Moradores do Bairro da

Bomba e Adjacencias consiste em integrar e dinamizar as ações da comunidade,

tornando-a agente do seu próprio desenvolvimento, e em executar tarefas de

interesse público e comunitário, isoladamente ou em regime de parceria com

entidades públicas e privadas.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.030/2010

Declara de utilidade pública a Casa de Apoio Missão Vida Nova, com sede no

Município de Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio Missão Vida Nova,

com sede no Município de Machado.

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

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2010.

João Leite

Justificação: A Casa de Apoio Missão Vida Nova, com sede no Município de

Machado, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 15/10/69, que desde

então vem promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições de vida dos

carentes da região, promovendo ações de caráter assistencial e reabilitação de

dependentes químicos.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que

vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população, razão pela qual conto
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com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.031/2010

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Jardim

Canadá - ACAJCA -, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

do Bairro Jardim Canadá - ACAJCA -, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Jardim Canadá -

ACAJCA -, com sede no Município de Nova Lima, é uma entidade sem fins lucrativos,

fundada em 14/4/2007, que tem como escopo a implementação de projetos nas áreas

social, da educação e da saúde, entre outras, visando ao desenvolvimento

sustentável da comunidade. Tem como missão contribuir para a melhoria da

qualidade de vida da população, pelo que acreditamos que o reconhecimento da

entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos 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 5.032/2010

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

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Camargos, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2010.

João Leite

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Camargos, com sede no

Município de Belo Horizonte, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em

26/12/77, que tem como escopo a implementação de projetos nas áreas social, da

educação, e da saúde, entre outras, visando ao desenvolvimento sustentável da

comunidade.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população,

pelo que acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade pública

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Contamos 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 5.033/2010

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular -

Cesp -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Social Centro de

Saúde Popular - Cesp -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2010.

Walter Tosta

Justificação: A entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular - Cesp -, fundada

em 13/11/2008, com sede no Município de Juiz de Fora, é uma sociedade civil sem

fins econômicos que tem como finalidade garantir o atendimento gratuito dentro das

diversas especialidades da saúde. A entidade desenvolve suas atividades através da

doação de recursos físicos, humanos e financeiros e da prestação de serviços

intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a instituições do

setor público que atuam em áreas afins. Pelo exposto, o trabalho do Projeto Social

Centro de Saúde Popular - Cesp - é extremamente meritório e a entidade é
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merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições para

desempenhar sua elevada missão.

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

projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.034/2010

Altera a Lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o “marketing” direto

ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 4º e 5º da Lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 4º - O Poder Executivo poderá celebrar convênio para que a manutenção da

lista de que trata esta lei fique a cargo de órgão administrativo de proteção e defesa

do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.”

“Art. 5º - A inclusão de consumidor na lista de que trata esta lei e a consulta à lista

por fornecedor não se sujeitam a pagamento.”

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

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2010.

Célio Moreira

Justificação: É sabido por todos que está em vigor no Estado a Lei nº 19.095, de

2/8/2010, que cria a chamada “lista antimarketing”.

Esta lei foi criada por meio de projeto de lei de minha autoria apresentado a esta

ilustre Casa Legislativa no ano de 2007 e, após intensos debates democráticos, foi

sancionada pelo Governador.

Atualmente, não restam dúvidas da importância da referida Lei para a sociedade

mineira, uma vez que ela fixa critérios para a prestação do “marketing” direto ativo

sob a ótica do direito do consumidor, evitando abuso na sua prática e resguardando a

privacidade do consumidor.

Em resumo, de acordo com a lei, a todo consumidor residente no Estado que não
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desejar receber ofertas comerciais por meio de “marketing” direto ativo é assegurado

o direito de requerer sua inclusão na referida lista.

Considera-se “marketing” direto ativo a estratégia de vendas que consiste em

estabelecer interação entre fornecedor e consumidor, independentemente da vontade

deste, com o objetivo de oferecer produtos.

A lei determina que a inclusão de consumidor na referida lista e a consulta por

fornecedor serão sujeitas a pagamento, na forma de regulamento. Contudo, após

receber telefonemas, “e-mails”, realizar reuniões com pessoas ligadas ao movimento

de defesa dos direitos do consumidor, concluí ser injusto o pagamento, pois seria

mais um peso no bolso do cidadão mineiro.

Outra mudança sugerida é que seja facultado ao Poder Executivo celebrar convênio

para que a manutenção da lista de que trata esta lei fique a cargo de órgão

administrativo de proteção e defesa do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.

Nesse caso, há a opção do Procon-Estadual e do Procon-ALMG.

Portanto, a fim de adequar a lei aos anseios da sociedade, conto com o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.794/2010, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Superintendência Regional de Ensino de Governador

Valadares pelos 45 anos de sua instalação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.795/2010, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Cine Teatro 14 Bis, de Guaxupé, por seus 10 anos de

funcionamento. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.796/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Minas Tênis Clube pelos 75 anos de sua fundação.

Nº 6.797/2010, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais -

Cefet - pelos 100 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
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Nº 6.798/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Jacutinga pela realização da IX

Semana Cultural de Jacutinga. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.799/2010, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Prof. José Geraldo de Souza, por seu desempenho na

direção da Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações - Finatel -, e com o

Prof. Marcelo de Oliveira Marques por sua posse no cargo de Diretor dessa

instituição. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.800/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Jorge Carone Filho, ocorrido

em 19/11/2010. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.801/2010, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Leonardo Lima, Vereador da

Câmara Municipal de Paraopeba e ex-Prefeito desse Município, ocorrido em

23/11/2010. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado José Henrique.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, o Deputado Doutor

Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas,

telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia e das galerias, funcionários da

Casa, imprensa, boa tarde. Hoje, 24/11/2010, é um triste dia para a saúde em nosso

Estado, pois o Hospital São Bento está sendo fechado. Os pacientes desse hospital

estão sendo retirados e distribuídos para outros hospitais de Belo Horizonte. Há mais

de 30 anos esse hospital é referência em Minas Gerais quando o assunto é cirurgia

ortopédica, realiza 450 cirurgias mensais pelo SUS e faz atendimento ambulatorial

com cerca de 3.200 consultas por mês. A diretoria do Hospital São Bento, que é

particular, tenta credenciar o Instituto Carlos Garrido, entidade sem fins lucrativos

vinculada a ele, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS - e junto ao governo federal,

como entidade prestadora de serviços de saúde. Dessa forma, o Hospital São Bento



____________________________________________________________________________
969

passaria a prestar assistência como hospital filantrópico e a atender pelo SUS em

níveis municipal e estadual. Assim, seria possível conseguir recursos para fazer

frente à grande dificuldade pela qual está passando, que culminou no seu fechamento

neste dia. Toda a documentação do Instituto Carlos Garrido já se encontra na SMS

para análise. Segundo o Dr. Carlos Garrido, Diretor-Presidente do Hospital São

Bento, a SMS só liberará o credenciamento após a aquisição de novos equipamentos

e reforma física do hospital, conforme solicitação da Vigilância Sanitária na semana

passada. O Dr. Garrido afirmou que as necessidades emergenciais do hospital

custarão, para suas modificações, cerca de R$350.000,00, e seria impossível para o

hospital - que mesmo sendo particular, 80% dos seus pacientes são do SUS -, arcar

com esse valor. Os procedimentos do hospital são de alta complexidade, como

cirurgias ortopédicas em diabéticos, pessoas idosas e infectados graves. O hospital

recebe principalmente pacientes com fraturas graves que não são atendidos em

outros hospitais. Apesar de o Hospital São Bento ser particular, 90% do seu

atendimento é feito por meio do SUS, o que não cobre os custos, pois os valores

repassados por esse órgão são irrisórios.

Outro fato digno de aplausos, mas que também contribuiu para o agravamento da

situação do hospital, é que cerca de 20% do seu atendimento ambulatorial é gratuito.

Temos ouvido falar que há problemas lá em relação à higiene, ao armazenamento de

medicamento, ao atendimento do bloco cirúrgico, ao material das cirurgias. Como

médico, estou na defesa de um hospital, que se encontra doente, não para o

matarmos, mas, sim, para salvá-lo. Ressalto que não podemos aceitar que fechem,

tranquilamente, o hospital, pois o prejuízo maior não será para ele. O que a Vigilância

Sanitária está exigindo será cumprido, mas a falta dos atendimentos, que são muitos,

prejudicará os pacientes, que não terão a mesma assistência em outros hospitais. E o

que farão com os funcionários dos serviços prestados que agora estão paralisados?

É doloroso para nós perceber a situação ruim de um hospital que presta 90% de

atendimento gratuito e do SUS, mesmo sendo considerado particular. Nenhum dos

hospitais particulares atualmente sobrevivem apenas com recursos particulares.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Doutor

Viana. Estou ouvindo atentamente seu pronunciamento. Hoje tomamos conhecimento
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desse triste acontecimento citado em sua fala. Não sou médico como V. Exa., mas

tenho o melhor conceito do Hospital São Bento, onde já estive por várias vezes,

visitando pessoas do Sul de Minas. O hospital sempre esteve de portas abertas para

atender a todas as pessoas que lá buscam primeiros socorros, principalmente na

área ortopédica. O Dr. Garrido merece grande respeito de todo o povo mineiro e das

pessoas que conhecem sua dedicação à frente dessa instituição. Deputado Doutor

Viana, gostaria de propor que se faça aqui, no Parlamento mineiro, junto à Comissão

de Saúde, uma reunião para discutirmos a situação. O Deputado Carlos Mosconi é o

Presidente e os Deputados Carlos Pimenta e Doutor Viana, seus membros.

Poderíamos fazer uma audiência pública imediatamente para levarmos as

reivindicações ao Prefeito, ao Secretário da Saúde e ao Governador, a fim de que

esse fechamento não ocorra, pois será uma das maiores perdas para a saúde pública

do Estado, e não me refiro apenas a Belo Horizonte, uma vez que esse hospital é

referência no Estado. Sabemos da qualidade de seus médicos, de seus servidores,

de seus enfermeiros, enfim, de toda sua estrutura. Então, Deputado Carlos Pimenta,

proponho fazermos um requerimento, e o aprovarmos, para trazermos aqui o Dr.

Garrido e representantes da Prefeitura Municipal e do governo federal. Não podemos

deixar isso ocorrer. Temos essa responsabilidade. Esse é um compromisso nosso e

cabe ao Parlamento debater o assunto. Fechar uma instituição como essa, sem

dúvida, consistirá na omissão do homem público e, particularmente, de todos os

agentes que a conhecem. Parabenizo V. Exa. Vamos, o mais rápido possível, buscar

ações em defesa do Hospital São Bento. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o, Deputado Doutor Viana,

por sua preocupação e pelo trabalho que V. Exa. tem feito em prol da saúde pública

de Minas Gerais. Recentemente V. Exa. liderou um movimento em defesa do hospital

de Corinto e, graças a isso, o hospital teve fôlego para continuar suas atividades. É

importante termos no Parlamento pessoas como V. Exa., que, além de médico,

conhece profundamente a saúde pública do nosso Estado. A situação do Hospital

São Bento é deveras preocupante, aliás ela retrata a situação de vários hospitais de

Minas Gerais, principalmente os criados nas décadas de 60 e 70, que hoje

praticamente estão fechando suas portas por falta de condições para o trabalho, o
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que é uma violência. Todos os hospitais devem ao INSS, e o governo federal não tem

sensibilidade para editar uma medida provisória na tentativa de facilitar a atividade

desses hospitais, que não recebem recursos públicos por estarem inadimplentes ou

porque não têm certidão negativa de débito - CND. A situação está calamitosa em

função do descaso que a saúde pública enfrenta. Há 15 anos não se faz sequer uma

correção da tabela do SUS, e, quando é feita, podem ter certeza, empresas que não

têm nada a ver com medicina assumem a prestação de serviços como, por exemplo,

hemodiálise. Serviços superavitários caem nas mãos de terceiros, enquanto os que

causam prejuízos ficam por conta dos hospitais. Portanto, gostaria de cumprimentá-lo

e afirmar que acato a sugestão do Deputado Dalmo Ribeiro para que V. Exa.

apresente requerimento. Debatemos recentemente a situação do Hospital São

Vicente e de hospitais de Divinópolis e de Corinto. Por que não levamos essa

situação ao governo do Estado no apagar das luzes? Tenho certeza absoluta de que

o Governador Anastasia se sensibilizará e socorrerá o Hospital São Bento. Parabéns

pela abordagem do tema, parabéns pela preocupação. Eu, como Vice-Presidente da

Comissão de Saúde, falo em nome do Deputado Mosconi: estamos de portas abertas

para debatermos o problema do Hospital São Bento. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Quanto às palavras pronunciadas pelos dois colegas

parlamentares, afirmo a confiança que temos no Governador Anastasia e no

Secretário Antônio Jorge. O Governador ajudou a socorrer o hospital de Sabará, que

passou, há dois anos, por uma necessidade tremenda, quase insanável. Não fosse a

intervenção do governo para ajudar, melhorar e dar condições de atendimento à

população, hoje a crise nesse hospital seria profunda. Ficamos ansiosos por

solucionar problemas como esse. O hospital está adoentado, e não podemos matar o

doente, mas salvá-lo. Se fecharem cinco dos sete serviços do hospital, deixando

abertos apenas o ambulatório e a radiologia, praticamente estarão matando o

Hospital São Bento, que necessita de R$350.000,00. Esse hospital é considerado

particular. Como pode ser particular se 90% de suas atividades são custeadas pelo

SUS? Não dá para entender, esse hospital pede para ser reconhecido como

filantrópico, mas não se dá esse reconhecimento. Peço ao meu grande amigo e

Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Teixeira, que também atua no Estado, que
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tenha - e tenho certeza de que terá - sensibilidade. A Vigilância Sanitária é correta à

medida que detecta alguma irregularidade e cobra que esta seja sanada. Contudo,

não devemos fechar o hospital, mas, sim, dar-lhe condições de sobrevivência, porque

o serviço que presta é muito maior que suas necessidades. Terminarei também

acatando e faremos essa solicitação. Penso que já não dá mais tempo, porém vamos

fazê-la, porque o governo terá de agir rapidamente e, talvez, o hospital possa dar

férias coletivas aos funcionários, que ficarão mesmo sem o que fazer, e, no prazo

máximo de um mês, um mês e pouco, as questões cobradas pela Vigilância Sanitária

se resolvam. Quero, mais uma vez, fazer um apelo, a fim de sensibilizar o Prefeito

Municipal Márcio Lacerda, o Governador, a imprensa, autoridades da saúde e todos

os nossos colegas, para trabalharmos em parceria e salvarmos esse grande hospital,

prestador de serviço social de Belo Horizonte e de todo o Estado. Ele não pode parar

suas atividades, pois a ele recorrem pacientes e não podemos deixá-los sem

atendimento. A saúde da população tem sempre de estar em primeiro lugar. Uma

instituição desse porte, que contribui expressivamente para atendimentos

hospitalares e ortopédicos de Minas Gerais, merece todo o nosso apoio, respeito e

atenção. Essas são as minhas considerações da tarde de hoje, Sr. Presidente, Srs.

Deputados.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir* - Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, o que me traz hoje a esta

tribuna é um assunto que tem tomado conta desta Casa nos últimos debates. Temos

ouvido aqui muito se falar na lei delegada. A lei delegada, como prescreve a Carta

Magna e como está contida no Regimento da Casa, é um instrumento jurídico

perfeitamente possível de ser executado e de ser chamado quando assim se fizer

necessário.

Temos notado que, nesta Assembleia, muitos daqueles que são nossos pares,

quando têm oportunidade, por menor que seja, fazem de uma situação normal o

maior estardalhaço possível para ganhar espaço na mídia, claro, e conturbar a

realidade dos fatos. A lição do direito ensina-nos que existem três condições para a
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propositura de uma ação, quais sejam, Srs. Deputados, Sras. Deputadas: o interesse

de agir, a legitimidade e a possibilidade jurídica do pedido. Sem esses três

elementos, no direito, não se pode buscar a tutela jurisdicional.

Quero aqui fazer uma analogia a respeito da lei delegada e trazer a esta Casa a

opinião, a formação de consciência do Partido da Mobilização Nacional - PMN.

Espelhados que somos em Tiradentes, o grande mártir da Inconfidência Mineira, o

PMN vem, por meio deste Deputado, manifestar a nossa posição clara, definitiva, e

mostrar o porquê dela a toda a Minas Gerais, não permitindo que alguns membros

desta Casa tirem proveito político de uma coisa boa, correta, que vai fazer o bem

para Minas Gerais, como está acontecendo.

Vamos aos fatos, senhoras e senhores. Interesse de agir: essa condição é

determinada, em síntese, pelo binômio necessidade-adequabilidade, ou seja, o

interesse de agir se resume na necessidade de acionar a atividade jurisdicional da

forma mais adequada possível para que se possa obter uma resposta útil pretendida.

Vamos ao interesse de agir. O Governador Anastasia, reeleito com mais de 60% de

aprovação do povo mineiro, é responsável, juntamente com o ex-Governador Aécio

Neves, pela melhora significativa de todos os segmentos do Estado de Minas Gerais.

Essa atividade só foi possível, que fique bem claro, porque o governo Aécio e a

sequência de Anastasia cortaram na pele vantagens, principalmente em cargos

comissionados. Quero dizer isso aos membros desta Casa porque talvez alguns

parlamentares veja a situação no espelho. Por exemplo, o governo federal não perde

uma oportunidade para criar Ministérios. Criou, só no ano de 2010, mais de 37 mil

cargos de provimento amplo. Então, a Oposição ao governo Anastasia acha que nós,

do governo, estaríamos agindo como age o governo federal, estaríamos criando

cargos comissionados. Um parlamentar da Oposição diz que o governo tem goela

larga. Goela larga tem o governo federal, que cria inúmeros cargos para atender a

companheirada, prejudicando o bom desempenho do governo, que poderia atender

ainda mais a saúde e a educação.

Então, a primeira condição do interesse de agir o nosso governo tem. Ele tem

interesse de agir, de continuar agindo no mesmo segmento em que estava, sem

mudanças.
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A segunda questão diz respeito à legitimidade. Essa condição pode ser

compreendida pelo fato de apenas uma pessoa capaz poder acionar o Judiciário, ou

seja, o incapaz ou um relativamente capaz necessitam de representantes legais.

Então, o governo tem a legitimidade do pedido.

A terceira condição diz respeito à possibilidade jurídica do pedido. O pedido tem

que ser possível dentro do ordenamento jurídico.

Faço algumas indagações aos nobres pares: o pedido é juridicamente possível?

Existe esse encaminhamento dentro do que prescrevem a Carta Magna e o

Regimento desta Casa? Sim. Está contemplado no Regimento Interno, que talvez

alguns dos nossos pares coloquem debaixo do braço, levem para Casa, não têm

oportunidade de ler ou não lhe querem dar a interpretação real. Pode ser que esteja

acontecendo isso.

Firmado nesse tripé, o governo do Estado está a exercer esse direito de ação

respaldado pela Constituição, que lhe confere legitimidade para postular delegação. É

um pedido juridicamente possível, formulado por quem tem interesse de agir. Assim,

entendemos que a delegação não constitui renúncia de prerrogativa do Legislativo,

porque tem previsão constitucional, está na Carta Magna, e quem a elaborou e

autorizou o governo a pedir lei delegada foi esta Casa. Dizer que se está abrindo mão

do que esta Casa concedeu é não conhecer o Regimento que rege a nossa conduta

dentro da Casa Legislativa. Vejam o que diz o art. 63 da Constituição do Estado: “O

processo legislativo compreende a elaboração de: I - emenda à Constituição; II - lei

complementar; III - lei ordinária; IV - lei delegada;”. Já o art. 72 é muito claro: “As leis

delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, por solicitação à

Assembleia Legislativa.” E, prosseguindo, no art. 90: “Compete privativamente ao

Governador do Estado: (...) IX - elaborar leis delegadas;”. Ele elaborou.

É passível de revisão, pois a Constituição prevê a possibilidade de sustar os efeitos

de qualquer medida considerada ilegal ou exorbitante. Isso é o que fixa o art. 62. Mais

adiante, o art. 62 diz: “Compete privativamente à Assembleia Legislativa: XXX -

Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa”. Se prestarem bastante atenção, observarão

que compete privativamente à Assembleia Legislativa, ou seja, a nós, Deputados,
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sustar os atos normativos do Poder Executivo do governo que exorbitem do poder

regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Se dermos a lei delegada ao

Governador e se ela não estiver sendo cumprida dentro dos atos normativos, esta

Casa tem o direito de sustá-la. É regulamentar. Está na norma que rege esta Casa. O

fato de, ao longo desses oito anos, não ter existido a iniciativa de uma única

proposição para sustar o efeito de qualquer medida adotada, por meio de ato

normativo, aponta para o acerto e o sucesso da gestão implementada em nosso

Estado pelo governo Aécio-Anastasia, além de demonstrar a correção das normas

que foram editadas. A imprensa diz que o Governador Aécio editou sozinho 130

medidas contempladas por lei delegada. Será que, nesses oito anos do Governador

Aécio Neves e um do Anastasia, já existia Oposição em Minas Gerais? Já existia

Oposição nesta Casa? Já existiam Deputados contrários ao governo de Minas? A

resposta é sim em todas três arguições. E por que não foram buscar a tutela

jurisdicional para poder alegar, na hora certa e no lugar certo, que o Governador

exorbitou do que lhe foi facultado? Não fizeram isso porque o Governador não

extrapolou os limites do que solicitou à Assembleia Legislativa. Podemos dizer, então,

que o Aécio solicitou 130 leis delegadas e, em nenhum momento, o partido contrário

não buscou uma tutela juridicional baseada em que o governo ultrapassou os limites

da sua delegação. Na verdade, como bem ressaltou o Governador em sua

mensagem enviada a esta Casa, “as delegações outrora concedidas ao Chefe do

Poder Executivo possibilitaram avanços expressivos, porquanto permitiram a

execução do Choque de Gestão e do Programa Estado para Resultado”. Mais uma

vez, quero fazer uma analogia entre o que estou dizendo sobre o governo de Minas e

o que acontece no plano federal. Quando o Governador Aécio solicitou a esta Casa a

possibilidade de agir por meio de lei delegada, tudo aquilo que ele fez foi aceito e

aplaudido pela Oposição, porque, se aceitou, se não se manifestou, isso é porque

concordou. No direito é assim: quem cala consente. Ou ela foi inconsequente ou

concordou tacitamente, sem procurar a Justiça. Agora, no ordenamento jurídico,

temos vários ditados, e um deles, que foi aprendido na faculdade, é “jus sperneandi”,

que é o direito de espernear, de reclamar, de ir buscar aquilo que não se contempla.

Talvez alguns da Oposição estejam usando esse direito.
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Com todo o respeito, recorrer ao Ministério Público neste momento não passa de

um artifício para ocupar espaço na imprensa, pois, em última hipótese, o destino

correto para fazer cessar a ilegalidade de qualquer diploma legal seria o Judiciário,

meu caro Deputado Antônio Carlos Arantes, e não o Ministério Público, por meio das

ações próprias que também a nossa Constituição prevê. A pretensão do governo, ao

solicitar delegação para editar as leis, busca exatamente a melhor qualificação da

estrutura administrativa do nosso Estado. Foram ao Ministério Público denunciar que

os Deputados de Minas estão para votar uma ilegalidade, uma aberração, e estão

chamando de república tucana o Estado que mais cresce no Brasil e o que apresenta

os melhores resultados. Talvez o efeito da eleição ainda não tenha passado para

alguns. A eleição ficou para trás, no dia 3 de outubro, e quem ganhou ganhou.

Devemos respeitar os vitoriosos. Num momento como este, dia 24 de novembro,

seria praticamente impossível o governo enviar a esta Casa uma lei que pudesse ser

totalmente vista, isto é, que esta Casa desse conta de aprovar, para que ele possa

governar os quatro anos que Minas Gerais lhe concedeu, de forma livre. Isso seria

impossível. Essa lei a que me refiro é a lei do Orçamento. A Oposição está fazendo o

mesmo que fez conosco no ano passado, quando criaram uma emenda para

aumentar os salários dos servidores do Estado e nos pressionaram para votar contra.

Isso porque eles sabiam - está na lei - que não podemos legislar sobre aumento de

salário, entretanto criaram uma emenda. Confesso que em muitas oportunidades, no

interior, fui rodeado por professores e professoras que questionaram a tentativa de

golpe nesta Casa. Felizmente, tive tempo de explicar o que estava acontecendo. Ao

encerrar, Sr. Presidente, nesse aspecto, a maior conquista do nosso Governador é a

sua humildade e capacidade. Não podemos permitir uma Oposição que queira jogar

barato, para a plateia, buscando a tutela do Ministério Público para dar satisfação à

população. Foram os nossos antepassados nesta Casa que aprovaram o Regimento

Interno. Concluindo as palavras do PMN, se alguém irá chorar por essa lei delegada

são as pessoas graúdas. O Governador nunca mexeu em salário de servidor, e se

existem os que estão reclamando é por interesse próprio e não por interesse da

grande maioria dos funcionários do Estado, que o Governador respeita tão bem.

Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos da TV

Assembleia, senhoras e senhores, volto a esta tribuna para repetir um assunto

corriqueiro que tem colocado Minas Gerais em estado de alerta máximo.

Na semana passada, tivemos a oportunidade de aqui, nesta tribuna, meu caro

Deputado Adalclever Lopes, informar à sociedade de Minas a necessidade de

elaborarmos um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - com o DNIT, junto ao

Ministério Público Federal, tendo em vista os grandes e graves problemas da BR-381.

Naquele momento, não esperávamos pelas chuvas ocorridas nesta semana, mas há

de se ressaltar que muito do que está ocorrendo na BR-381 é previsível, está

chamando a atenção de todos e nada é feito.

Vou dar um recado ao pessoal do DNIT. Se vocês estão vendo essa fita, percorram

a BR-381 e verão que o que aconteceu nesta semana, próximo ao trevo de Ravena, à

Pousada Beira Rio, também irá acontecer no Km 30. Há um desvio de todo o trânsito

pesado para as cidades históricas de Caeté e Sabará, para acesso a Belo Horizonte.

Como essas cidades suportarão o trânsito de carretas de 40t? Há necessidade

premente de uma revisão completa de todas aquelas caixas de água, das drenagens

da 381. Não podemos permitir que essa situação continue desse jeito. É uma falta de

respeito com aqueles que trafegam constantemente por essa BR, ou seja, com todos

nós. Infelizmente, faz três, quase quatro anos que estamos falando, nesta tribuna, a

mesma coisa, mas nada é feito.

Deputado Célio Moreira, há que ressaltar que o orçamento para a duplicação da

BR-381 é da ordem de menos de 1% do Orçamento anual do governo federal, que,

nesse último mês, mais uma vez, bateu recorde de arrecadação com valores da

ordem de mais de R$74.000.000.000,00. Isso apenas no mês passado. Temos de

nos unir em prol de Minas Gerais, da duplicação e melhoria dessa via. Infelizmente,

toda semana alguém morre na BR-381.

Está por vir o período de férias, quando famílias e famílias ganharão o litoral,

principalmente rumo ao Espírito Santo, para o seu descanso mais do que justo.

Quantos ficarão pelo meio da estrada? Quantos terão suas vidas ceifadas? Há
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necessidade premente de o governo federal colocar como prioridade todos os

projetos do Executivo para, enfim, realmente, duplicar e melhorar essa via. E evitar

tudo o que estamos vendo.

A questão das chuvas passa por outro encaminhamento. Vimos o que está

acontecendo. Mas algumas questões foram colocadas por nós, nesta Casa, durante 4

anos - e não estou falando de 4 meses ou 4 dias. Durante 4 anos estamos falando as

mesmas coisas eu, o Deputado José Henrique e outros Deputados. Enfim, Deputado

João Leite, não vemos nenhum movimento. Ora, só liberarão a pista sábado. E se

liberarem. Estive lá hoje pela manhã. O que acontecerá? Uma maluquice. Gente

entrando em estrada de terra sem saber por onde passará, o sujeito atolando com o

caminhão cheio de mercadorias: frutas, como banana, melancia, abacaxi e tudo mais.

É prejuízo e prejuízo, para a economia e para essas pessoas.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Wander Borges, somos

testemunhas da sua luta e de quantas vezes V. Exa. esteve na estrada,

principalmente naquele momento doloroso para Caeté, com a perda daqueles jovens

no Km30. Nós até já decoramos e sabemos onde acontecerão os acidentes. Apenas

o governo federal é que não sabe. Abandonou Minas Gerais. Sabia o que aconteceria

com a BR-381. E ela agora está fechada por quatro dias.

Mais, grave para mim é levar o tráfego pesado para as cidades históricas, como

Ouro Preto e Mariana. E ver o tráfego pesado dentro de Sabará. Isso não poderia ser

permitido, pois esses veículos abalarão o patrimônio histórico dessas cidades. No

caso, a responsabilidade é toda do governo federal. V. Exa. vem avisando há muito

tempo. A estrada estava matando as pessoas. Agora a 381, ela mesma, está morta.

O Deputado Wander Borges - Deputado João Leite, há de se ressaltar que existe

vontade política, pois sabemos que o recurso existe. Hoje há concentração maciça de

dinheiro nas mãos da União. Basta verificar a “Folha de S.Paulo” desse final de

semana. O governo está deixando de repassar algo em torno de R$8.400.000.000,00

às prefeituras, ceifando parte dos recursos do FPM. Isso deveria ser pauta prioritária

do governo federal; deveria ser pauta número 1 do Estado de Minas Gerais, alvo de

debate constante nesta Casa para realmente diminuirmos o medo de trafegar nessa

BR ultrapassada. Seu traçado geométrico é dos piores e data dos anos 50.
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Hoje o número de veículos é acentuado. Há 15, 20 anos, quem tinha um carro era

cidadão notado na comunidade, no bairro, na cidade pequena. Hoje em cada casa há

dois, três, quatro veículos, e quem não os possui tem vontade de adquiri-los. Será

dessa forma daqui para a frente.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado Wander Borges.

Parabenizo-o pela sua exposição, pela sua preocupação com a duplicação da BR-

381. Se não houver boa vontade do governo federal, essa rodovia da morte

continuará do mesmo jeito.

Quando fui Presidente da Comissão de Transporte, realizamos várias audiências

públicas para discutir a situação. Estivemos reunidos com o Ministro dos Transportes,

com a bancada federal e os Senadores e discutimos também a situação da BR-135,

do trevão de Curvelo a Montes Claros.

O que acontece na BR-381? Conversamos com o Governador, os Deputados

Federais, os Senadores e o Ministro e verificamos que o governo federal apenas

empurra com a barriga, e o DNIT faz uma visita. Na verdade, Deputado Wander

Borges, não há projeto para a BR-381, e, no governo federal, se não houver projeto, a

obra não acontecerá. Realizamos várias reuniões no Ministério dos Transportes com

os Deputados Gil, Carlinhos Pimenta, Ana Maria, a bancada do Norte e os Deputados

Federais, até que surgiu a boa vontade da Associação Comercial de Montes Claros,

que se ofereceu e fez o projeto. Então hoje temos lá a Usiminas, a Acesita, a Cenibra.

Precisamos convidá-las, convocá-las, solicitar essa colaboração, porque o DNIT não

tem o projeto. Enquanto não houver projeto para a duplicação da BR-381, esta

continuará ceifando vidas. Todos os dias há morte naquele trecho, principalmente

pelos traçados equivocados, na entrada de Ravena até João Monlevade. Hoje está-

se desviando por Caeté para sair em Sabará, caminho antigo, perigosíssimo, sem

acostamento. Se continuar assim, daqui a uns dias a estrada acabará.

Conversei com o Presidente da Comissão, Deputado Gustavo Valadares, e

precisamos abrir esse debate. Precisamos chamar essas empresas a participar. Se

ficarmos esperando o governo federal, infelizmente vidas continuarão a ser ceifadas

na BR-381.

O Deputado Wander Borges - Dentro desse aspecto, Deputado Célio Moreira, eu
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estimaria que a Mesa da Casa enviasse, o mais brevemente possível, ao Ministério

Público Federal o nosso requerimento, para que ele estude a possibilidade de fazer

esse TAC com o DNIT. Este precisa colocar a cara e mostrar qual o cronograma de

obras e de serviços, dizer quando ficam prontos os projetos e quantos lotes são,

definir em que valores foram orçados esses lotes, que tipo de retificação será feita na

rodovia, enfim, fornecer informações precisas para que possamos transmiti-las à

sociedade. Enquanto isso, podemos transmitir o quê? O nosso lamento, o nosso

sentimento, e isso não pode permanecer dessa forma.

O Deputado José Henrique (em aparte) - Deputado Wander Borges, na semana

passada estivemos aqui, quando o senhor estava nessa tribuna defendendo a

duplicação da BR-381. Falávamos das vítimas. Eu disse que parecia que as

estatísticas de mortes ocorridas ali não estavam sendo levadas em consideração.

Talvez a maior questão a ser comentada deva ser a econômica.

Na verdade, sabemos da carência de infraestrutura neste país, que, aliás, diz estar

crescendo como a 3ª economia do mundo. Depois da Índia e da China, o Brasil é o 3º

em crescimento. Aliás, a Usiminas está pensando em duplicar e aumentar a sua

produção, e a Cenibra está indo pelo mesmo caminho. Não temos infrestrutura. Então

imaginem que teremos um sério problema econômico também nessa região.

Essa rodovia foi construída na metade do século passado para atender à Belgo-

Mineira - aliás, foi a primeira ligação de Belo Horizonte a João Monlevade. Esse

traçado é deficitário. Os últimos retoques feitos nessa rodovia tornaram-na mais

perigosa. Precisamos de uma resposta do DNIT, do governo federal, para que

apresente esse projeto. Essa é uma questão de emergência, pois a rodovia esteve

paralisada nesta semana - aliás, essa não é a primeira vez. Quando isso acontece,

cria-se enorme transtorno. As estatísticas dizem que, nos últimos 10 anos, ou seja,

numa década, obtivemos um crescimento de 100% de veículos neste país. Há um

grande número de veículos que circulam nessa rodovia. Além dos automóveis, temos

os caminhões do tipo bitrem, os quais carregam cargas de 50t até 100t.

Portanto precisamos de uma resposta urgente. Estamos irmanados e lutando,

juntamente com V. Exa., para que o governo federal nos dê uma resposta urgente

quanto a essa situação da BR-381.



____________________________________________________________________________
981

O Deputado Wander Borges - Em 2008, Deputado José Henrique, estivemos com o

Ministro dos Transportes. Nem o sinal luminoso de redução de velocidade prometido

àquela época foi instalado ao longo da rodovia. Portanto fica aqui o nosso protesto

quanto à BR-381. Continuaremos com esse trabalho.

Deputado Sargento Rodrigues, como o meu tempo está se esgotando, quero falar

apenas sobre as chuvas. Todos viram que choveu bastante, ou seja, acima da média

natural. No entanto é preciso dizer que o nível de impermeabilização da zona urbana

é uma situação que precisa ser revista. Não podemos caminhar com esse tipo de

pavimento e os grandes cimentados. Como a água não tem para onde escoar, só nos

restam essas catástrofes que presenciamos pela televisão. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Presidente, Deputados, Deputadas e

telespectadores da TV Assembleia, o tema das leis delegadas solicitadas aqui

preocupa não só a nós, Deputados da Oposição, mas também aqueles Deputados

que têm a compreensão da importância do pleno funcionamento do Parlamento e

ainda as entidades da sociedade civil e os sindicatos. Chegou às nossas mãos um

manifesto do Sind-UTE, sindicato dos professores da rede estadual de Minas Gerais,

que expressa também essa preocupação. Peço licença para fazer a leitura desse

manifesto, em razão dos importantes questionamentos e reflexões que o Sind-UTE

apresenta sobre o tema.

O manifesto diz o seguinte: (- Lê:) “Recentemente a Organização das Nações

Unidas - ONU - fixou o dia 15 de setembro como o Dia Internacional da Democracia,

destacando o Parlamento como principal instituição desse sistema. Entre nós, desde

a Constituição de 1988, o paradigma, o referente lógico é o do Estado Democrático

de Direito, cujo princípio basilar, depois da livre participação do povo na gestão dos

negócios públicos, é o da separação dos Poderes. Assim é porque, nos regimes

despóticos, a primeira providência dos ditadores é anexar o Parlamento, ataviando-o

aos seus interesses pequenos, sempre na busca do poder individual ilimitado. A

despeito da modernidade que não mais tolera comportamentos ditatoriais que violem

a soberania parlamentar e a data recente mencionada no parágrafo anterior, é fato de



____________________________________________________________________________
982

grande repercussão nacional que o Governador Antonio Anastasia solicitou à

Assembleia Legislativa delegação de poderes para editar leis objetivando criar,

incorporar, transferir, extinguir e alterar órgãos públicos, até mesmo os autônomos,

ou unidades da administração direta, bem como modificar a estrutura orgânica das

entidades da administração indireta, definindo suas atribuições, objetivos e

denominações; alterar as vinculações das entidades da administração indireta; criar,

transformar e extinguir cargos de provimento em comissão e funções de confiança

dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, bem como gratificações e parcelas

remuneratórias inerentes, alterar-lhes as denominações, as atribuições, os requisitos

para ocupação, a forma de recrutamento, a sistemática de remuneração, a jornada de

trabalho e distribuição; e proceder à realocação de atividades e programas no âmbito

do Poder Executivo. Essa solicitação é de grande estranheza, porque revela, a um só

tempo, desconfiança da base parlamentar que ele mesmo criou e completo

desrespeito à soberania popular, que confiou às senhoras e aos senhores -

Deputadas e Deputados - a missão de executar as leis que o Governador quer para

si.

A pergunta irrefreável é: por que o Governador não quer o debate franco e aberto

com seus eleitores e os demais cidadãos mineiros por meio do Parlamento? Quem

será prejudicado com as manobras pretendidas na calada dos gabinetes? Para que

servem as novas Deputadas e os novos Deputados, que passaram por intenso e rico

debate com o eleitorado recentemente, senão exatamente para produzirem as leis

que o Governador quer fazer sozinho? A transferência de poder para exercício da

gama praticamente ilimitada de intervenções na administração pública estadual não

tem justificativa válida. Observem que, em dois parágrafos incompreensíveis,

recheados de bordões e expressões esvaziadas de sentido jurídico que compõem a

Mensagem n° 552/2010, seria motivo delegar o poder para, por exemplo, dar cobro

às novas exigências sociais e políticas, materializadas na necessidade de ampliação

de uma governança capilarizada e eficiente. Ainda, em outro parágrafo, para

“instituição de uma inovadora distribuição orgânica e espacial da administração

pública, a permitir-lhe avanços e adequações aos imperativos de regionalização e

governança”. No emaranhado que pretende ser a justificativa, parece que a
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verdadeira pretensão é “execução do Plano de Governo “Minas de Todos Mineiros:

As Redes Sociais de Desenvolvimento Integrado”, em cuja base assenta-se a

proposta política eleita pelo sufrágio popular”, numa referência metafórica ao

documento registrado perante a Justiça Eleitoral, que seria para os quatro anos de

mandato, e não o primeiro mês de governo, por óbvio. Em resumo, o Governador

solicita delegação legislativa em branco para efetuar as modificações que desejar na

administração estadual, sem se submeter ao controle popular, numa atitude de franco

desrespeito à democracia e ao devido processo legislativo. Sem nuanças, revela

franco descompromisso com a autonomia e a separação dos Poderes da República,

numa inadmissível submissão do Parlamento, a qual só vicejou nas ditaduras que

envergonham a tradição de Minas, cujo compromisso é com a liberdade e a

democracia.

Por isso, genérica e sem respeito aos ditames constitucionais, a solicitação de

delegação, se ocorrer, ataca de modo frontal a Carta da República, como já anotado

pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, como por exemplo na

Adin nº 425, relator Ministro Maurício Corrêa, “Diário do Judiciário” de 19/12/2003: “A

competência outorgada ao Governador, por meio de norma genérica, votada pela

Assembleia Legislativa, constitui forma de violação ao princípio da separação dos

Poderes de que cuidam os arts. 2º e 60, § 4º, da Constituição Federal”.

Entre outras, a delegação para realocação de programas e atividades como

aprouver ao Governador coloca o Orçamento estadual a seu bel-prazer, sem nenhum

limite no período que durar a delegação, sem contar que haverá direta e

indiscutivelmente a violação ao inciso III do § 1º do art. 68 da Constituição. A

propósito do Orçamento, é evidente que de acordo com o deslocamento, o

realocamento, a extinção ou a criação programas, cargos, órgãos e atividades,

haverá impacto significativo, criando despesas obrigatórias de caráter continuado,

sem respeitar o § 1º do art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000: “Os atos que

criarem ou aumentarem despesa de que trata o “caput” deverão ser instruídos com a

estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu

custeio”.

Com efeito, nos termos do art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000: “Serão
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consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração

de despesa ou assunção de obrigação que não atendam ao disposto nos arts. 16 e

17”. Sem dúvida, também, que a instabilidade gerada com a delegação ataca o

princípio da segurança jurídica, ele que é fundamento da República. Como bem

anotado por José Augusto Delgado, Ministro do TSE e do STJ, “os vários estamentos

sociais reconhecem que, na atualidade, está instalado um clima de insegurança

jurídica na prática dos atos administrativos do Poder Executivo, nas funções

exercidas pelo Poder Legislativo e nas decisões jurisprudenciais emitidas pelo Poder

Judiciário. Esses acontecimentos definham a estabilidade social e afrontam

diretamente os direitos da cidadania e da valorização da dignidade humana’.

É esse quadro, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que não pode ser mantido, deve

ser denunciado e não contar com seu voto. Certamente os mineiros esperam mais de

seu Parlamento. Relembrando Ruy Barbosa, ‘não há outro meio de atalhar o arbítrio,

senão dar contornos definidos e inequívocos à condição que o limita’. Ou seja, é de

V. Exas. a tarefa de embarreirar o arbítrio que se quer com a delegação de poderes

em questão, dizendo ‘não’ ao pedido.

Por fim, a delegação ataca frontalmente o direito das minorias parlamentares, que

além de não poderem atuar para influir na opinião de colegas, sequer poderão

manifestar opiniões, garantia consagrada na Constituição da República. A rejeição ao

pedido do Governador é medida de justiça. É de Gordon Hewart, Presidente do

Supremo Tribunal de Justiça da Inglaterra, logo após a Primeira Guerra, em 1924, a

reflexão que se coloca para V. Exas.: ‘Não se deve apenas fazer justiça, mas

manifestar e indubitavelmente ver que se fez justiça’. Atenciosamente, Beatriz da

Silva Cerqueira, Coordenadora-Geral do Sind-UTE-MG.”

Como se observa, Sr. Presidente, essa é mais uma das manifestações das

entidades do movimento social. Amanhã mesmo, às 10 horas da manhã, a Comissão

de Participação Popular vai fazer o lançamento do Caderno Sindifisco, uma edição do

Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais. Esse caderno tem importância

singular, porque, nesse estudo elaborado pelo Sindifisco, vemos que várias

categorias de servidores públicos tiveram direitos e benefícios excluídos e carreiras

modificadas. Tudo isso se deu, Sr. Presidente, por experiências muito perversas de
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utilização de leis delegadas, no Choque de Gestão 1 e no Choque de Gestão 2. Fato

é que sindicalistas, servidores públicos, virão aqui dar o seu testemunho de que

lançar mão de leis delegadas não é o melhor caminho.

É certo que o mecanismo da lei delegada está previsto na nossa Constituição, mas

ele deve ser interpretado como uma exceção à regra, um caso excepcional, não

como regra geral. Com uma Casa parlamentar em pleno funcionamento e com um

governo que se diz de continuidade, que diz que vai dar continuação ao que foi feito

nos últimos anos e que constituiu nesta Casa, pelo sufrágio popular, ou seja, pelo

voto do povo de Minas Gerais, uma ampla e consolidada maioria, nada nos convence

de que devemos lançar mão desse mecanismo. Isso não se justifica, não tem lógica,

nem fundamento. As leis delegadas se justificariam se estivéssemos em um momento

de crise ou de instabilidade na base de sustentação do governo. Como não é assim,

fazer uso desse mecanismo não nos parece razoável ou benéfico; ao contrário,

parece-nos altamente prejudicial ao pleno funcionamento das instituições

democráticas. E não há democracia sem o pleno funcionamento da Parlamento, da

Assembleia Legislativa. Assim, reiteramos a nossa preocupação à base governista,

que, aliás, tem feito uso do microfone para criticar as medidas provisórias. Que bom

que a base do governo tenha criticado as medidas provisórias, mas ela não pode agir

segundo o ditado “façam o que falo, mas não façam o que faço”. Minas tem de dar

um bom exemplo. Neste momento, as leis delegadas não atendem aos princípios da

democracia e não são boas para os servidores públicos.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, constatando a ausência de quórum,

peço o encerramento de plano da reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Sargento Rodrigues) - A Presidência verifica, de plano,

a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 965/2007, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.
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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 25,

às 9 horas, e para a especial 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 seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição

anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/2/2008

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Vanderlei

Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº

1.105/2007, no 1º turno (Deputado Vanderlei Jangrossi); Mensagem do Governador

nº 155/2008, em turno único (Deputado Padre João); e Mensagem do Governador nº

166/2008, em turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir soluções viáveis para o correto descarte de

embalagens de agrotóxicos e as regras que regem esse descarte; Vanderlei

Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva em que solicitam seja

realizada audiência pública para debater o Programa Territórios da Cidadania do

governo federal e sua implementação no Estado; Getúlio Neiva, em que solicita à
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Mesa Diretora desta Casa seja designado, entre os membros que compõem a

Comissão de Representação que visitará a Austrália, um relator para apresentar a

esta Comissão relatório informativo sobre os setores da agropecuária e agroindústria

desse país; e Padre João em que solicita seja encaminhado ofício à comissão

organizadora da 1ª Conferência Estadual da Agricultura Familiar, por meio da

Delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais, com vistas a

inclusão de um representante da Alemg, preferencialmente membro desta Comissão,

como delegado na referida conferência, a ser realizada no final do mês de abril do

corrente ano, nesta Capital. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2008.

Padre João, Presidente “ad-hoc” - Antônio Carlos Arantes - Getúlio Neiva.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/10/2010

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,

Almir Paraca e Adalclever Lopes, 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 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

discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofício da Sra. Maria Cláudia Pinto, Superintendente Regional de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Alto São Francisco (20/8/2010). 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 4.716 e

4.738/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.565, 6.598, 6.615, 6.617,
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6.618, 6.638, 6.671 e 6.674/2010. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.637/2010. 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 a realização de reunião

de audiência pública para debater o Projeto Quarta Pelotização, que prevê a

expansão das plantas da Samarco Mineiração, a construção de um mineroduto e de

concentrador, conforme matéria jornalística veiculada no jornal “O Tempo”, de

14/7/2010; e Sávio Souza Cruz em que solicita a realização de reunião de audiência

pública para debater os impactos da expansão do Condomínio Alphaville,

denominada Alphaville II, no Município de Nova Lima, com convidados que menciona.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Célio Moreira - Ivair Nogueira.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/10/2010

Às 10h12min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Alencar da Silveira

Jr., membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir

questões referentes ao atendimento e funcionamento do Aeroporto Internacional

Tancredo Neves, em Confins, e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Érica

Campos Drumond, Secretária de Turismo - Setur -; Simone Araújo, Superintendente

de Estrutura de Turismo da Setur; Paula de Medeiros Andrade, Coordenadora de

Projetos do Plano Macro Estrutural do Vetor Norte da RMBH, da Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, e o Sr. Accacio Ferreira dos Santos Jr.,

Superintendente de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,



____________________________________________________________________________
989

ambos representando Sérgio Alair Barroso, Secretário de Desenvolvimento

Econômico; os Srs. Mário Jorge Fernandes de Oliveira, Superintendente Regional do

Sudeste da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero -,

representando Murilo Marques Barboza, Presidente da Infraero; Marcos Castanheiro,

Gerente de Planejamento Tático da TAM Linhas Aéreas, e Terci Rodrigues, Gerente

de Vendas da TAM, ambos representando Líbano Miranda Barroso, Presidente da

TAM Linhas Aéreas; Silvino Gonçalves, Superintendente do Aeroporto Internacional

Tancredo Neves, os quais 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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Eros Biondini, Presidente - Gláucia Brandão - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/11/2010

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo

Valadares, Dilzon Melo e Fábio Avelar (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por

indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,

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

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

reunião se destina a apreciar matéria da pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

6.713, 6.714 e 6.717/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
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a presença 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 novembro de 2010.

Dilzon Melo, Presidente - João Leite - Inácio Franco.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Deiró

Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. Marta Ribeiro Santos, Luciene dos Santos Braga

Cândido e Elenice Cauichioli Borba e os Srs. Cláudio Jorge Cançado, Vander Ferreira

Rodrigues, Thiago Daniel de Oliveira Moura e Ronaldo Trindade Proença,

pesquisadores do Cetec, 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 ao

convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.202/2009 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 4.378, 4.561
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e 4.679/2010, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.698 e 6.711/2010.

Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.380, 4.381, 4.488, 4.514,

4.523, 4.537, 4.546, 4.579, 4.625, 4.692 e 4.695/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para debater as falhas ocorridas na aplicação da prova do

Exame Nacional do Ensino Médio - Enem -, bem como os prejuízos causados aos

estudantes que realizaram as provas; Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública com a finalidade de expor e debater o Plano de

Desenvolvimento Institucional do Consórcio - PDIC-2010 -, que institui o Consórcio

das Universidades Federais do Sul-Sudeste de Minas Gerais; e sejam ouvidos, na

reunião, membros da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, para

agradecerem o esforço desta Casa para a inclusão de recursos destinados ao Cetec

no Orçamento e para anunciarem a abertura do vestibular da instituição. É

prejudicado o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater as consequências advindas da

realização do Enem. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Ademir Lucas (substituindo o Deputado Walter Tosta, por indicação da

Liderança do BSD) e Carlos Gomes (substituindo a Deputada Cecília Ferramenta, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, 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 discutir e

votar proposições da Comissão e, prosseguindo, acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a seguir:

Projetos de Lei nºs 3.161/2009, 4.303, 4.666, 4.867, 4.868, 4.873, 4.879, 4.882,

4.885, 4.890 e 4.896/2010 (Deputado Ivair Nogueira); e 4.876, 4.899, 4.906, 4.909,

4.910 e 4.912/2010 (Deputado Elmiro Nascimento), todos em turno único. Passa-se à

2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 4.794, 4.795,

4.813, 4.818 com a Emenda nº 1, 4.829, 4.831, 4.832, 4.834, 4.837, 4.839, 4.843,

4.845, 4.846, 4.851, 4.852, 4.862, 4.864, 4.865, 4.867, 4.868, 4.873, 4.876, 4.879

com a Emenda nº 1, 4.882 com a Emenda nº 1, 4.906, 4.909, 4.910 e 4.912/2010

com a Emenda nº 1, 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, 24 de novembro de 2010.

Rosângela Reis, Presidente - Ademir Lucas - Carlos Gomes.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/11/2010

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e os Deputados Ademir Lucas 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 a discutir e votar
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proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

6.754/2010. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Almir Paraca (2) em que

solicita sejam realizadas audiências públicas nos Municípios de Paracatu e Arinos

com a finalidade de obter informações acerca da execução do programa Luz para

Todos, respectivamente, na região Noroeste do Estado e no Vale do Rio Urucuia.

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Cecília Ferramenta, Presidente - Ademir Lucas - Doutor Ronaldo.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2010

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana Maria

Resende e os Deputados Gilberto Abramo e Célio Moreira (substituindo o Deputado

Luiz Humberto Carneiro, por indicação da Liderança do BSD), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana

Maria Resende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina a 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 nº

4.687/2010, 3.238, 3.277 e 3.642/2009 (Deputado Gilberto Abramo); 4.135, 4.699 e

4.836/2010 (Deputado Célio Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.238, 3.277
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e 3.642/2009, 4.135, 4.699 e 4.687/2010. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.836/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas - Ana Maria Resende.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/11/2010

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Gláucia Brandão e

os Deputados Getúlio Neiva e Ademir Lucas (substituindo o Deputado Marcus

Pestana, por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Getúlio Neiva, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 3.555/2009,

4.708 e 4.779/2010, que receberam parecer por sua aprovação, e o Projeto de Lei nº

4.785/2010, que recebeu parecer pela aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 6.729 e 6.748/2010. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.414/2008, 4.723, 4.753 e 4.763/2010. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, Presidente - Dilzon Melo - João Leite.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2010

Às 9h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Lafayette

de Andrada, Elmiro Nascimento (substituindo o Deputado Jayro Lessa, por indicação

da Liderança do DEM), Sebastião Costa (substituindo o Deputado Agostinho Patrus

Filho, por indicação da Liderança do BPS) e Tiago Ulisses (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, 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou o relator citado a seguir: Projeto de Resolução

nº 4.999/2010 e Projetos de Lei nºs 4.631 e 4.917/2010 (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, no 1º turno, do Projeto de Resolução nº

4.999/2010 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, alterada pela

Subemenda nº 1; e do Projeto de Lei nº 4.917/2010 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de Andrada).

Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 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 novembro de 2010.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Rosângela Reis.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
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SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/11/2010

Às 8h45min, 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, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a prevenção e combate à tortura em Minas Gerais. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Heloísa

Greco, Coordenadora do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania;

Criméia Alice Schmidt de Almeida, membro da Comissão de Familiares de Mortos e

Desaparecidos Políticos; Maria Teresa dos Santos, Presidente do Grupo de Amigos e

Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, e Emely Vieira Salazar,

Coordenadora da Pastoral de Direitos Humanos; e os Srs. Fernando Antônio dos

Santos Matos, Diretor do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos, da

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, representando o Sr.

Paulo de Tarso Vannucchi, Ministro Chefe dessa Secretaria; Paulo Vaz Alkmin,

Ouvidor da Polícia; Virgílio de Mattos, Especialista e Mestre em direito pela UFMG e

Doutor em direito pela Università degli Studi di Lecce; Geraldo de Morais Júnior,

Corregedor-Geral da Polícia Civil; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Coordenador do

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos

Humanos e de Apoio Comunitário - CAO-DH -; Gustavo Corgosinho Alves de Meira,

Coordenador de Direitos Humanos da Defensoria Pública; William dos Santos,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; Robson Lucas da Silva,

Secretário Adjunto de Defesa Social, representando o Sr. Moacir Lobato de Campos

Filho, Secretário de Defesa Social, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.
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Durval Ângelo, Presidente - Gláucia Brandão - Lafayette de Andrada.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo Valério, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta,

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

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

reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Michel Temer, publicado no

“Diário do Legislativo” de 11/11/2010. O Presidente acusa o recebimento da seguinte

proposição, para o qual designou o relator citado a seguir: no 1º turno, Projeto de Lei

nº 955/2007 (Deputado Doutor Rinaldo Valério). 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

955/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado, em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Doutor Rinaldo Valério. 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 3.904/2009, 4.782, 4.810,

4.877, 4.887 e 4.888/2010, que receberam parecer pela aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são rejeitados os Requerimentos nºs 6.780 e

6.781/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

extraordinária, em 25/11/2010, às 9h45min, com a finalidade de apreciar o Projeto de

Lei nº 955/2007, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 21 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54/2009

Dê-se ao parágrafo único do art. 19 a seguinte redação:

“Art. 19 – (...)

Parágrafo único – As administrações tributárias do Estado e dos Municípios,

atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas de forma comum por

servidores de carreiras específicas, do grupo de atividades de tributação,

arrecadação e fiscalização, terão recursos prioritários para a realização de suas

atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de

cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou de convênio.”.

Sala das Reuniões, 24 de novembro de 2010.

Neider Moreira - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Domingos Sávio - Doutor

Rinaldo Valério - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - José Henrique - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues -

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

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

EMENDA Nº 2

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Resolução nº 4.999:

“Art. ... - Os projetos de leis delegadas a que se refere esta resolução serão

apreciados pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do §

3º do art. 72 da Constituição do Estado.”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2010.

Carlin Moura

Justificação: Esta emenda objetiva restabelecer, mesmo que de forma mínima, o

papel do parlamento na construção do governo do Estado. Em sua pretensa reforma

administrativa, o governador tem agido de forma antidemocrática e, até mesmo,

desrespeitosa com os cidadãos mineiros, na medida em que exclui qualquer forma de

debate a respeito dos projetos estaduais. Mantém-se, portanto, os mesmos

questionamentos levantados por mim em plenário, na reunião extraordinária do dia
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9/11/2010.

“Encaminhamos contrariamente ao projeto em função de alguns pontos. Primeiro,

em um projeto dessa complexidade, que tramitou nesta Casa em regime de urgência,

não houve o devido debate ou esclarecimento aos Deputados às Comissões ou à

sociedade. Achamos que, em projetos como esse, é preciso ter, no mínimo, o

cuidado de se fazer um debate pleno, exaustivo, até que se compreenda seu

conteúdo. Segundo, no nosso entendimento, no mérito o projeto é extremamente

prejudicial ao interesse público. O que ele propõe? O Estado propõe fazer

antecipação de receita dos créditos a receber, ou seja, créditos saudáveis, de

natureza tributária e não tributária. De que forma isso será feito? Pegam os créditos e

os oferecem ao mercado e aos bancos, que os comprarão antecipadamente - e

obviamente os comprarão num valor inferior ao de face desses créditos. Certamente

o projeto não esclarece o montante de receita de que o Estado estará abrindo mão.

O referido projeto não respeita a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é clara: caso

o Estado perca receita, deverá dizer sua natureza e a quantia que perderá, além da

receita que colocará no lugar. Quando se trata de interesse do Estado, a Lei de

Responsabilidade Fiscal vira letra morta, não serve e não se aplica a seus interesses.

No entanto, quando se trata de votação de projeto a favor de servidor público, de

salário ou de projeto social, isso não pode, pois viola a referida lei. O Projeto nº 4.687

viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, em nenhum momento de sua tramitação,

o governo conseguiu explicar o montante da receita de que estará abrindo mão para

antecipar suas receitas, seus créditos. Além disso, o governo não esclarece por que,

neste momento, precisa antecipar receita, créditos. Será que o governo está tão mal

das pernas assim? Será que as finanças do Estado estão mal, e não há dinheiro para

pagar o 13º salário e cumprir os compromissos? O choque de gestão e o déficit zero

não valeram nada? Isso foi somente uma balela? Se o Estado precisa de dinheiro,

por que tem de ser antecipado? Quais são as dívidas que ainda estão em aberto e

precisam ser fechadas com esse acerto de contas?

O que é pior é o seguinte: ao se vender os créditos bons do Estado no mercado,

possibilita-se que seja feito um negócio melhor do que aquele crédito consignado do

servidor público, ou seja, aquele empréstimo que ele pega no banco, e o seu salário é
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a garantia do pagamento. Aquele que comprar os créditos do Estado, além de poder

recebê-los do devedor original, terá plena garantia do Estado de Minas Gerais quanto

ao seu recebimento integral. Hipoteticamente, podemos imaginar que, em se tratando

de um crédito no valor de 100, quem comprar pagará 70 e tentará receber de quem

deve os 100. Se não receber os 100, mas somente 60, o Estado complementará os

40 restantes, e ele ficará integralmente com o valor. Isso é extremamente prejudicial

ao Estado.

Será uma vergonha autorizarmos essa operação de crédito. Isso é pior do que a

“esquina dos aflitos”, que são “factories”, em que as pessoas vendem o cheque do

salário no final do mês para receber o valor antecipadamente. Isso é uma vergonha

que denigre a seriedade do Estado de Minas Gerais e traz enormes prejuízos ao

erário público. Não há como votar favoravelmente a esse projeto”.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao “caput” do art. 1º do Projeto de Resolução nº 4.999/2010 a seguinte

redação:

“Art. 1º - Fica concedida ao Governador do Estado delegação de atribuição para

estruturar a administração direta e indireta do Poder Executivo, sem abertura de

créditos especiais e com poderes restritos a:”.

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2010.

Sargento Rodrigues

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.101/2009

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de Senador Amaral à BR-

381.

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
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O Projeto de Lei nº 3.101/2009 tem por finalidade dar a denominação de Prefeito

José Nilton de Almeida à rodovia que liga o Município de Senador Amaral à BR-381.

Nascido em 1954, o homenageado notabilizou-se pelos importantes serviços

prestados à população do Município de Senador Amaral. José Nilton de Almeida

bacharelou-se em Administração de Empresas, escolha que evidenciava seu espírito

empreendedor. O interesse pela vida pública veio em seguida, como decorrência de

seu ideal de colaborar para o desenvolvimento de sua terra natal. Foi eleito Prefeito

de Senador Amaral, cumprindo mandato de 1993 a 1996, em uma gestão marcada

pela realização de obras de infraestrutura e pela defesa da melhoria da qualidade de

vida das populações das zonas urbana e rural. Priorizou a recuperação das estradas

intermunicipais, a edificação de pontes, o calçamento de vias urbanas, a reforma de

escolas, a aquisição de frota de veículos para a Prefeitura, a eletrificação rural, a

instalação de serviço de telefonia no Distrito de Ponte Segura, a construção de redes

de esgoto e a implantação dos serviços da Copasa.

Não há dúvida de que o homenageado exerceu a administração pública com

responsabilidade e competência, tanto que seus benefícios repercutiram na região e

se tornaram referência para as localidades vizinhas.

Portanto, a homenagem que lhe está sendo feita por intermédio do projeto de lei em

análise visa reconhecer os relevantes serviços que prestou àquela comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem por objetivo dar nova redação ao art. 1o do projeto, com a finalidade de

identificar o trecho a ser denominado de acordo com a técnica legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.101/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.926/2009

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 Casa da Criança José Nogueira de Sá, com

sede no Município de Ouro Fino.

A matéria foi examinada 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 proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.926/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Casa da Criança José Nogueira de Sá, com sede no Município de Ouro Fino,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo oferecer

assistência biopsicossocial e pedagógica a crianças carentes com dificuldade de

aprendizagem ou distúrbio de conduta, assim como a suas famílias.

Com esse propósito, a instituição promove o desenvolvimento físico, mental e social

de seus assistidos, visando propiciar-lhes oportunidade de acesso a diferentes

dimensões do ser humano, por meio da vivência de valores universais como

solidariedade, paz, cidadania e democracia, objetivando a construção de uma

sociedade mais justa.

Pelos relevantes serviços prestados pela Casa da Criança José Nogueira de Sá,

consideramos meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.926/2009, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.990/2009

Comissão de Segurança Pública

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo aos Condenados -

Apac - de Espera Feliz, com sede nesse Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.990/2009 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Proteção e Amparo aos Condenados - Apac - de Espera Feliz, com

sede nesse Município, entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo auxiliar os

Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à readaptação dos sentenciados e

presidiários, além de atuar como parceira da Justiça na execução da pena.

O trabalho desenvolvido pela entidade visa à assistência social, à promoção

humana, à saúde, à profissionalização, à educação, à recreação e à cultura dos

detentos, buscando possibilitar sua recuperação e reinserção na sociedade, bem

como a diminuição dos índices de criminalidade na região.

Ressalte-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Por sua atividade de significativa importância, acreditamos ser a Apac de Espera

Feliz merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.990/2009, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.420/2010

Comissão de Cultura

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e

Produtores Caseiros de Congonhas e Região - Uniarte -, com sede no Município de

Congonhas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
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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 4.420/2010 tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Associação de Artesãos, Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Congonhas e

Região - Uniarte -, com sede no Município de Congonhas, entidade sem fins

econômicos que tem por escopo apoiar e defender os interesses dos artesãos,

artistas e produtores caseiros de Congonhas e região.

Na consecução de seus propósitos, a instituição presta serviços que contribuem

para o fomento e a racionalização da produção artesanal e de manufaturas caseiras;

apoia a arte, a cultura popular e a criação artística, desenvolvendo projetos de

geração de renda; representa seus associados coletiva e individualmente, em juízo

ou fora dele; promove a união dos associados e seus dependentes; desenvolve e

apoia projetos sociais e culturais; combate a discriminação racial, étnica e de gênero;

cria pontos de comercialização da produção artesanal; contribui para a preservação e

a defesa do meio ambiente; luta pela legalização da atividade; incentiva a criação de

cooperativas; e desenvolve projetos de apoio à família, à criança, ao adolescente, à

maternidade e à terceira idade.

Pela relevância do trabalho social desenvolvido pela Uniarte, é oportuna a intenção

de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Ressalte-se que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao art. 1o do projeto, promovendo a adequação do nome da

entidade ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.420/2010, em turno

único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.760/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Crianças de

Jesus, com sede no Município de Sabará.

A matéria foi examinada 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 proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.760/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública o

Centro de Educação Infantil Crianças de Jesus, com sede no Município de Sabará,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1999 com o propósito de

amparar crianças carentes, especialmente as portadoras de deficiência.

Para a consecução de seu objetivo, a instituição mantém um abrigo, onde oferece

alimentação, educação e assistência social, médico e odontológica a crianças de até

seis anos de idade, cujas mães necessitam trabalhar para prover o sustento da

família; desenvolve atividades culturais, desportivas e de lazer; executa programa de

apoio socioeducativo para jovens na faixa de 7 a 12 anos, com atividades

complementares ao ensino fundamental.

Pelos relevantes serviços prestados pelo Centro de Educação Infantil Crianças de

Jesus, consideramos meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.760/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.817/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Social –
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Ascads –, com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria foi examinada 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 proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.817/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária de Desenvolvimento Social – Ascads –, com sede no

Município de Santa Luzia, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter filantrópico, assistencial, recreativo e educacional.

Com o propósito de melhorar a qualidade de vida de seus associados, a instituição

desenvolve programas sociais de auxílio aos idosos, aos jovens e às crianças; realiza

atividades desportivas, culturais e sociais; firma parcerias com empresas, rádios e

TVs, visando à promoção de ações de integração social da comunidade.

Isso posto, consideramos a Ascads merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.817/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.828/2010

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Eros Biondini, objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Moacyr Jardim, com sede no Município de

Mateus Leme.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que a considerou jurídica, constitucional e legal. Vem agora a este colegiado para

deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.828/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a
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Associação Cultural Moacyr Jardim, com sede no Município de Mateus Leme,

entidade civil, sem fins lucrativos, que busca desenvolver atividades culturais de

interesse da comunidade

Com o propósito de atingir seus objetivos programáticos, a instituição promove e

incentiva atividades correlatas ao movimento cultural; mantém intercâmbio com

instituições congêneres para a execução de projetos culturais; zela pela proteção e

pela conservação do patrimônio histórico e artístico da comunidade e defende a

preservação do meio ambiente.

Por sua iniciativa de importância artística e cultural, é justo conceder-lhe o título

declaratório de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.828/2010 em

turno único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Marcus Pestana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.929/2010

Comissão de Saúde

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga –

SCMJ –, com sede no Município de Jacutinga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.929/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a Santa

Casa de Misericórdia de Jacutinga – SCMJ –, com sede no Município de Jacutinga,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1913 e voltada à

prestação de serviços na área da saúde àquela comunidade.

Para a consecução de seu propósito, a instituição mantém o Hospital da Santa
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Casa de Misericórdia de Jacutinga, onde presta assistência médica e hospitalar aos

jacutinguenses, inclusive os menos favorecidos.

Isso posto, consideramos que o trabalho realizado pela Santa Casa de Misericórdia

de Jacutinga a torna merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.929/2010 em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Doutor Rinaldo Valério, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 955/2007

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre a Política Pública Estadual de Prevenção e Combate à Dengue.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem, agora, a proposição a esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Em razão da semelhança de objeto, o Projeto de Lei nº 5.008/2010, de autoria do

Governador do Estado, e o Projeto de Lei nº 2.896/2008, de autoria da Deputada Ana

Maria Resende, ambos em tramitação nesta Casa, foram anexados à proposição em

estudo, conforme determina o art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa instituir a Política Pública Estadual de Prevenção e

Combate à Dengue, com o objetivo de reduzir as ocorrências de óbito e as

internações decorrentes dessa patologia. Para isso, estabelece as seguintes

diretrizes: promover eventos nas escolas estaduais; incentivar a população a adotar

medidas de prevenção à proliferação do mosquito transmissor da dengue; e capacitar

os profissionais de saúde do Estado para o diagnóstico da doença e o tratamento dos

pacientes. Por fim, o projeto prevê que o Estado poderá fazer parcerias com

associações e outras entidades para cumprir seu comando.



____________________________________________________________________________
1009

A partir da reintrodução no Brasil do “Aedes aegypti”, na década de 1970, vários

surtos de dengue ocorreram no País. Atualmente, a dengue é considerada um grave

problema de saúde pública, pois causa morbidade elevada entre os pacientes, que

apresentam como principais sintomas febre alta, dores de cabeça, prostração, dores

nos músculos e nas articulações, náuseas, vômitos, manchas vermelhas na pele e

dores abdominais. Na forma hemorrágica, pode causar alterações na coagulação

sanguínea que levam a sangramentos na pele e nos órgãos internos. Se a doença

não for tratada com rapidez, o paciente infectado pode ir a óbito em poucos dias.

Segundo dados do Ministério da Saúde, no primeiro trimestre de 2010 o número de

casos de dengue no Brasil teve um incremento de 79,85% em comparação com o

mesmo período de 2009. Até o início de abril desse ano foram notificados 447.769

casos de dengue em todo o País. Desses, 2.561 foram considerados casos graves,

com 117 óbitos confirmados. Alterações climáticas como elevação da temperatura e

chuvas abundantes favorecem a proliferação do mosquito transmissor.

O Projeto de Lei nº 2.896/2008, de autoria da Deputada Ana Maria Resende,

anexado ao projeto em análise, visa a criar o gabinete de gestão de crise da epidemia

de dengue, sob a coordenação do Estado, que teria como objetivo analisar, discutir,

planejar e propor estratégias e ações de forma integrada para otimizar o combate à

doença. Consideramos que a Secretaria de Estado de Saúde - SES - já tem entre

suas atribuições a coordenação das ações de combate à dengue no Estado. Além

disso, o Substitutivo nº 1, apresentado por esta Comissão, fortalece as atribuições a

serem desempenhadas pela SES por meio de suas autoridades sanitárias e torna

obrigatória a criação das Comissões Permanentes de Combate a Focos do Mosquito

Transmissor da Dengue nas empresas com mais de 50 trabalhadores que funcionem

em área instalada igual ou superior a 500m². Consideramos, portanto, que o intuito do

Projeto de Lei nº 2.896/2008 está preservado por meio do art. 5º do Substitutivo nº 1,

apresentado por esta Comissão.

Já o Projeto de Lei nº 5.008/2010, de autoria do Governador do Estado e também

anexado ao projeto em comento, apresenta escopo mais abrangente e traz comandos

mais objetivos, o que contribui para o bom entendimento da lei e para sua eficácia.

Consideramos que as medidas estabelecidas pelo Projeto de Lei nº 5.008/2010 são
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oportunas, pois priorizam a principal forma de combate à doença. É importante que

os estabelecimentos públicos e privados cuja atividade resulte em depósito de

material de qualquer natureza se responsabilizem pela prevenção e pela eliminação

de possíveis reservatórios de água no âmbito de suas instalações, constituindo um

quadro de vigilância permanente.

Dessa forma, as Comissões Permanentes de Combate a Focos do Mosquito

Transmissor da Dengue - as CPCDs -, conforme prevê a referida proposição,

poderiam facilitar a comunicação entre os órgãos de saúde e as sociedades

empresárias, que assumiriam, assim, o papel de multiplicadores das ações de

prevenção da doença.

Além disso, o Projeto de Lei nº 5.008/2010 estabelece penalidades para o caso de

descumprimento de orientações e determinações sanitárias. No entanto, a Lei nº

13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde de Minas Gerais, já impõe sanções

para essas situações. Por esse motivo, o Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste

parecer, incorpora esse comando, remetendo a aplicação dessas penalidades para o

Código de Saúde do Estado.

Ressaltamos, ainda, que o objetivo principal do projeto de lei em exame é fazer com

que o poder público estadual desenvolva ações educativas e preventivas em diversas

frentes para reduzir a ocorrência da doença. Entendemos que a SES já desenvolve

inúmeras ações para conscientizar a população em geral e qualificar os servidores da

saúde para prevenir e combater adequadamente a doença e complementa as ações

dos Municípios quando necessário. Consideramos que o fortalecimento dessas ações

voltadas para a prevenção da dengue, objetivo fundamental do autor, está sendo

ampliado no Substitutivo nº 1, que trata tanto das penalidades às infrações sanitárias

quanto da orientação e responsabilização das sociedades empresárias no que se

refere ao combate à dengue.

Somos, portanto, pela aprovação do projeto de lei em comento na forma do

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 955/2007 na forma

do Substituivo nº 1, que apresentamos a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre medidas de controle da proliferação de mosquitos transmissores da

dengue e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolva atividade

que resulte em acúmulo de material ou em outra condição propícia à proliferação de

mosquito transmissor da dengue adotará as medidas para seu controle estabelecidas

pelo órgão competente, sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.317, de 24 de

setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Os imóveis onde se desenvolvam as ativida des mencionadas no art. 1º

serão classificados de acordo com o risco potencial de proliferação de mosquito

transmissor da dengue, nos termos de regulamento, a fim de orientar a sua

fiscalização por parte dos órgãos competentes.

Parágrafo único - Conforme a classificação de risco potencial de que trata o “caput”,

fica a pessoa mencionada no art. 1º obrigada a realizar a proteção adequada dos

locais ou materiais que se encontrem no imóvel, evitando sua exposição direta às

intempéries, nos termos do regulamento.

Art. 3o - O Estado, em parceria com os Municípios, realizará campanha educativa

dirigida aos responsáveis pelas atividades referidas no art. 1º, alertando sobre os

riscos de existência de criadouros de mosquito transmissor da dengue e as suas

diversas formas de proliferação.

Parágrafo único - A campanha educativa consistirá em visitas periódicas aos

imóveis a que se refere o art. 2º e na distribuição de material explicativo sobre os

procedimentos preventivos a serem adotados.

Art. 4º - Constituem infrações sanitárias, sem prejuízo daquelas previstas na Lei nº

13.317, de 1999, bem como das demais sanções civis, penais e administrativas

cabíveis:

I - descumprir as orientações e determinações sanitárias da autoridade do Sistema

Único de Saúde - SUS -, o que será considerado infração leve, sujeita à penalidade

de advertência ou multa;

II - permitir a exposição direta às intempéries de qualquer local ou material propício
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à formação de focos de mosquito transmissor da dengue ou deixar de adotar medidas

de controle que visem a evitar a existência desses locais, o que será considerado

infração grave, sujeita a pena educativa e multa;

III - permitir a existência de focos de mosquito transmissor da dengue nos imóveis a

que se refere o art. 2º, o que será considerado infração gravíssima, sujeita a pena

educativa e multa, aplicando-se, ainda, se constatado risco iminente para a saúde

pública e as circunstâncias do fato o aconselharem, uma das seguintes penalidades:

a) interdição para cumprimento das recomendações sanitárias;

b) suspensão temporária da autorização de funcionamento, por trinta dias; ou

c) cassação da autorização de funcionamento.

Parágrafo único - Na apuração da infração sanitária serão adotados os

procedimentos estabelecidos nesta lei e os previstos na Lei nº 13.317, de 1999, sem

prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pela Vigilância em Saúde.

Art. 5º - As pessoas jurídicas a que se refere o art. 1º sediadas no Estado com mais

de 50 trabalhadores ou área instalada igual ou superior a 500m² instituirão Comissão

Permanente de Combate a Focos de Mosquito Transmissor da Dengue - CPCD.

§ 1º - A CPCD tem como objetivos a prevenção e o combate a focos de mosquito

transmissor da dengue nos imóveis da pessoa jurídica à qual se vincule, de acordo

com recomendações da autoridade sanitária competente.

§ 2º - A composição, as competências, as atribuições e o funcionamento da CPCD

serão estabelecidas no regulamento desta lei.

§ 3º - O descumprimento do disposto no “caput” sujeita os responsáveis às

penalidades previstas na Lei nº 13.317, de 1999.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo Valério, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.333/2008

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 2.333/2008 institui a

Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização
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e à Transformação da Macaúba - Pró-Macaúba.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir seu parecer quanto ao mérito nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende instituir a Política Estadual de Incentivo ao

Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação da Macaúba

- Pró-Macaúba -, para, em uma perspectiva de sustentatibilidade ambiental, integrar

as populações que tradicionalmente exploram o cerrado no uso e manejo racional

desse bioma.

O projeto foi baixado em diligência pela Comissão de Constituição e Justiça - CCJ -

às Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad

- e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa. Em seu parecer, a CCJ

informa, ainda, que o projeto atende aos programas do PPAG 2008 - 2011

especificamente no que tange às áreas de resultado Redução da Pobreza e Inclusão

Produtiva e Qualidade Ambiental.

A Semad manifestou-se favorável ao projeto. Informou que, do ponto de vista

técnico e ambiental, não existe restrição à adoção da política de incentivo à macaúba,

em especial no que se refere à extração dos frutos para a obtenção do óleo, seja para

fins comestíveis, seja para a produção de biocombustíveis.

A Seapa também foi favorável à criação da política de incentivo à macaúba,

ressaltando como ponto positivo que ela possibilita o desenvolvimento de uma região

com baixo desenvolvimento socioeconômico. A Secretaria encaminhou, ao final de

sua nota técnica, proposta substitutiva ao texto original do projeto de lei, na qual

busca corrigir algumas imperfeições. As principais sugestões são a retirada do termo

“cerrado”, uma vez que a macaúba também ocorre em outros biomas, com o que

concordamos, e a supressão do inciso III do art. 2º e do art. 4º, além de promover

outras pequenas alterações pontuais ao longo do texto.

O argumento para a supressão do inciso III do art. 2º é que a realização de estudos

visando à recuperação da biodiversidade das terras públicas e devolutas localizadas
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em áreas do cerrado estaria relacionada à Lei da Biodiversidade (Lei nº 14.309, de

2002), estando desconectada do tema do projeto. Com relação ao art. 4º, que destina

a projetos de assentamento de trabalhadores rurais, nos moldes de reserva

extrativista, as terras públicas e devolutas arrecadadas pelo Estado localizadas no

bioma cerrado que apresentem potencial agroextrativista, a Seapa recomendou sua

supressão, pois não é pertinente ao tema da proposição e nem sempre há ocorrência

de macaúba nessas terras. Além disso, a supressão do inciso III do art. 2º e do art. 4º

não trará prejuízo, pois as disposições neles previstas já constam, com redação

idêntica e mesma eficácia, no texto da Lei nº 13.965, de 2001, que cria o Pró-Pequi.

O óleo de macaúba é utilizado tradicionalmente como óleo comestível por diversas

comunidades do interior do Brasil e tem demonstrado grande potencial para a

produção de biocombustíveis e a criação de uma extensa cadeia produtiva.

Ressaltamos, ainda, como ponto positivo do projeto, que a extração dos frutos não

requer a derrubada da palmeira e apresenta potencial para o manejo racional das

formações naturais e para sua implantação em sistemas agroflorestais e silvopastoris.

Com o objetivo de aprimorar a proposição, apresentamos ao final deste parecer um

substitutivo no qual reunimos algumas sugestões da Seapa e fazemos adequações

de conteúdo, de redação e de técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.333/2008, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, à Comercialização,

ao Consumo e à Transformação da Macaúba - Pró-Macaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, à

Comercialização, ao Consumo e à Transformação da Macaúba - Pró-Macaúba -, com

o objetivo de integrar as comunidades que tradicionalmente a exploram no uso e

manejo racional dessa espécie vegetal, bem como de transformá-la numa alternativa

para a agricultura familiar e o agronegócio, na perspectiva da sustentabilidade

ambiental.
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Art. 2º - A política de que trata esta lei terá como diretrizes:

I - identificar áreas com a presença de comunidades que tradicionalmente vivam ou

sobrevivam da coleta da macaúba;

II - criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de ocorrência da

macaúba suscetíveis de manejo;

III - criar mecanismos que assegurem a utilização, pelas comunidades a que se

refere o art. 1º, organizadas em cooperativa ou outra forma associativa, de áreas de

reserva legal em suas propriedades para a coleta de frutos da macaúba;

IV - desenvolver ações, experimentos e pesquisas com vistas à produção de

mudas, ao plantio, ao manejo, à colheita, à transformação e à comercialização de

seus frutos, produtos, subprodutos e derivados e à melhoria de suas qualidades;

V - pesquisar e divulgar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com a

macaúba, divulgar seus eventos comemorativos e datas relevantes e identificar as

principais áreas de ocorrência dessa espécie vegetal adequadas ao turismo e

incentivar sua prática;

VI - divulgar os componentes nutricionais e medicinais da macaúba;

VII - incentivar a comercialização e a industrialização da macaúba, mediante seu

beneficiamento em produtos, subprodutos e derivados, já desenvolvidos ou a

desenvolver, para a utilização nos diversos fins já identificados ou a identificar;

VIII - criar modelo de certificação que identifique a área de produção e a qualidade

do produto, subproduto ou derivado;

IX - incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento econômico dos

produtores e trabalhadores envolvidos na exploração da macaúba, bem como sua

organização em cooperativas e outras formas associativas.

Art. 3º - As ações governamentais relativas ao planejamento e à implementação

das atividades do Pró-Macaúba poderão contar com a participação de representantes

de instituições públicas e de organizações não governamentais ligadas à agricultura

familiar, aos trabalhadores e produtores rurais e à proteção do meio ambiente.

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

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Fábio Avelar, Presidente - Célio Moreira, relator - Ivair Nogueira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.919 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.919/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$29.295.167,07 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 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° 4.919/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$29.295.167,07 (vinte e nove milhões duzentos e noventa e

cinco mil cento e sessenta e sete reais e sete centavos), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$27.795.167,07 (vinte e

sete milhões setecentos e noventa e cinco mil cento e sessenta e sete reais e sete

centavos);

II - outras despesas correntes, no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos

mil reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes

de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$13.844.167,07 (treze milhões oitocentos e quarenta e quatro mil cento e sessenta

e sete reais e sete centavos);

II - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o corrente exercício, no valor de
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R$1.991.000,00 (um milhão novecentos e noventa e um mil reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip

previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.510.000,00 (um milhão quinhentos

e dez mil reais);

IV - saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, no valor de

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

V - anulação de dotação orçamentária própria de custeio, no valor de

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

VI - anulação de dotação orçamentária própria de pessoal, no valor de

R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Art. 3° - A utilização dos créditos indicados nesta  lei está condicionada à verificação

dos limites a que se referem os arts. 19 a 22 da Lei Complementar Federal n° 101, de

4 de maio de 2000, e será limitada pelo Poder Executivo ao percentual estabelecido

no parágrafo único do art. 22 da referida lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.938 /2010

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.938/2010, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar de R$74.500.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 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° 4.938/2010

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - 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$74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil

reais), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$73.500.000,00 (setenta

e três milhões e quinhentos mil reais);

II - outras despesas correntes, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serã o utilizados recursos provenientes

de:

I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);

II - excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - previsto para o corrente exercício, no valor de

R$9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais);

III - excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip

previsto para o corrente exercício, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de

reais).

Art. 3° - A utilização dos créditos indicados nesta  lei estará condicionada à

verificação dos limites a que se referem os arts. 19 a 22 da Lei Complementar

Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, e será limita da pelo Poder Executivo ao

percentual estabelecido no parágrafo único do art. 22 da referida lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ana Maria Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/11/2010, a seguinte comunicação:

Do Deputado José Henrique, notificando o falecimento do Sr. Ivan José Bastos,

ocorrido em 18/11/2010, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA EM 25/11/2010

Presidência do Deputado Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Weliton Prado - Ana Maria Resende - Arlen Santiago - Délio

Malheiros - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto

Abramo - Gláucia Brandão - João Leite - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa -

Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/11/2010

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Weliton

Prado; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.919/2010;

aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.938/2010;

encerramento da discussão; discurso do Deputado Durval Ângelo; votação do projeto;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.999/2010; discurso

do Deputado Carlin Moura; questão de ordem - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir Lucas - Agostinho

Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -

Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

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

Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h4min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Weliton Prado

solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Proposta de Emenda à

Constituição nº 54/2009 seja apreciada em último lugar. Em votação, o requerimento.

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

Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.919/2010, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$ 29.295.167,07 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

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

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

Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.938/2010, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$74.500.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Estava havendo obstrução da nossa bancada, a do

PT, e de parlamentares de outras bancadas em função da lei delegada. É bom

esclarecer que temos aqui presente o Sr. Bruno Terra, Presidente da Amagis, e

tivemos apelo do Sr. Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça. Este

parlamentar também recebeu telefonema do Sr. Messias, ex-Presidente da Amagis,

e, em razão desse entendimento, vamos suspender o processo de obstrução para

que essas duas matérias sejam votadas e apreciadas. Nada mais sensato que haja

diálogo - o parlamento se constrói a partir desse entendimento. Mas queremos deixar

bem claro que o espírito de usar um instrumento de obstrução para forçar um

processo democrático é legítimo. Queremos, com base nesse entendimento, agilizar

o processo de votação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
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aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.938/2010. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.999/2010, da Comissão de

Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos

termos que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a

Subemenda nº 1, que apresenta, à Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, entramos agora numa fase, tecnicamente

falando, de discussão do Projeto de Resolução nº 4.999/2010, originado na Comissão

de Justiça, delegando poderes ao Governador do Estado para, até 31/1/2011, legislar

por meio de leis delegadas no nosso Estado, as quais serão utilizadas para proceder

à reforma administrativa de Minas Gerais.

Esta fase é fundamental, e esperamos que haja um debate mais aprofundado, até

por parte da base governista, sobre a questão da lei delegada e se ela é oportuna ou

não neste momento. Hoje, na parte da tarde, já iniciamos essa discussão aqui no

Plenário. Os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Antônio Júlio ajudaram nesse

debate. É importante as pessoas que estão nos ouvindo entenderem que, com o

pedido de autorização feito pelo Governador do Estado, dispensar-se-ia a apreciação

da reforma administrativa pelo Plenário da Assembleia Legislativa. Essa figura da lei

delegada, prevista no art. 72 da Constituição do Estado, o Parlamento deve evitar

usá-la, pois fere muito o papel do Legislativo e também a independência dos

Poderes.

O Governador do Estado, em sua mensagem, ao pedir essa delegação, informa

que precisa fazer uma reforma administrativa no Estado e que dependeria de

agilidade maior. Até a presente data ainda não conseguimos compreender o motivo

de um governo, que está dando continuidade ao seu projeto, que está no poder há

oito anos, em que o atual Governador reeleito, que assumiu o governo do Estado há
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oito anos, à frente das principais Secretarias deste Estado, como a própria Secretaria

de Planejamento, que é profundo conhecedor da máquina administrativa e da

estrutura do Estado, precisar fazer uma reforma com uma urgência tão grande. Por

que essa reforma não pode ser feita aqui, com o acompanhamento do Parlamento?

Por que os Deputados não podem também participar desse debate? O Deputado é a

representação do povo, foi eleito com o propósito e o dever de acompanhar, fiscalizar

e opinar. Se fosse um governo que estivesse começando, que tivesse alterado a linha

política em curso no Estado, ainda poderíamos entender.

Não é que sejamos contra a lei delegada, de forma alguma. Em alguns casos, em

algumas exceções, pode-se até admitir, mas é preciso haver uma lógica, um

fundamento, uma urgência para isso. O que mais nos preocupa é que, nas

experiências ocorridas nos últimos oito anos, os governos Aécio e Anastasia foram os

que mais lançaram mão de leis delegadas. V. Exa., Deputado Antônio Júlio, que é um

dos Deputados mais experientes desta Casa, sabe disso. Nos últimos oito anos,

houve 130 leis delegadas, sessenta e poucas no primeiro Choque de Gestão e mais

sessenta e poucas no segundo Choque de Gestão. O que percebemos, assistimos e

acompanhamos é que as leis delegadas, que têm a pretensão de fazer meras

reformas administrativas sem alterar muito o conteúdo, nas últimas experiências,

modificaram por completo a estrutura do Estado: mexeram na carreira do servidor,

mexeram na remuneração e deram uma nova feição à máquina administrativa do

Estado, usurpando o papel da Assembleia Legislativa.

As experiências passadas e recentes em relação a essa figura são muito ruins. A lei

delegada deveria ser uma exceção à regra, que é o pleno funcionamento do

Parlamento, a divisão de Poderes e o acompanhamento e a fiscalização dos atos do

Executivo por parte do Legislativo. Lançar mão da lei delegada é ruim.

O art. 72 da Constituição tem um mecanismo previsto no seu § 3º que estabelece

que a resolução que delegar poderes ao Governador, para legislar por delegação,

pode prever que cada lei elaborada pelo Governador deverá vir ao Plenário para

apreciação do Parlamento.

Ou seja, o mecanismo do § 3º do art. 72 prevê que a Assembleia pode delegar o

poder ao Governador do Estado para legislar em seu nome, mas cada lei delegada
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deveria ser encaminhada à Casa e apreciada em turno único. Portanto, não haveria

atraso nem desculpa alguma. Seria uma única votação no Plenário. A Casa até não

teria poder de emendar a lei, só diria se a aceita ou não. Esse mecanismo do § 3º é

um mal menor, porque não se estaria simplesmente dando um cheque em branco ao

Governador do Estado para legislar, porque o Parlamento preservaria um mínimo de

sua autonomia e de suas prerrogativas.

Mas pasmem os senhores, pasme, Deputada Maria Tereza Lara, a emenda do PT-

PCdoB que propõe esse mecanismo foi derrotada nas comissões. O Governador,

pelo que estou entendendo, e da forma como a coisa está sendo encaminhada, quer

poder absoluto para legislar, porque o § 3º não foi aprovado.

Se aplicássemos esse parágrafo, Deputada Maria Tereza Lara, o mecanismo das

leis delegadas seria similar, parecido, semelhante ao das medidas provisórias do

Congresso Nacional. O que é a medida provisória? O Presidente da República faz

uma lei por medida provisória, em caso de urgência e de emergência, e ela é

encaminhada ao Congresso Nacional, que tem 60 dias para votá-la. E a medida

provisória entra em vigor sem a votação do Congresso. Se o Congresso não votá-la

em 60 dias, pode-se requerer a prorrogação da medida por mais um período. Mas se

ela não for votada nesse segundo período, ela perde seus efeitos. Então, a lei

delegada também, se a Casa optar, poderá ser feita dessa maneira, porque esse

mecanismo preserva minimamente o Parlamento.

Nem a medida provisória nem a lei delegada são ideais para a democracia, de

forma alguma. Mas, da forma como o governo quer, é ainda pior, porque, do jeito que

a Resolução nº 4.999, de 2010, está redigida, o Governador do Estado fará a lei, e

iremos saber do seu conteúdo somente depois que ela estiver sendo cumprida. Não

teremos o menor controle, iremos navegar no escuro, o Governador será soberano,

absoluto em seu poder de legislar.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, nosso

companheiro do PCdoB, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. De fato,

essa é a posição do nosso partido, o PT, e do seu, o PCdoB. Enquanto V. Exa.

falava, lembrava-me de que, além de tudo, o Governador reeleito tem ampla maioria

nesta Casa. Então, não se justifica isso de forma alguma e, também por esse motivo.
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Se ele quisesse aprovar uma lei aqui, é lógico que ela passaria por um debate com a

participação de todos, até dos segmentos que são afetados por ela, mas ele a

aprovaria, porque tem ampla maioria aqui. Quer dizer, ele aprovaria uma lei em curto

espaço de tempo. Por isso ele não precisa de lei delegada.

Sabemos que esta Casa tem primado pela participação popular, pelo espaço de

discussão. Então, é inconcebível ir na contramão da história para aprovar nesta Casa

lei delegada. Não iremos votar a favor porque ela não tem justificação.

Temos recebido documentos de vários sindicatos. Eu, professora aposentada,

recebi do Sind-UTE documento em que afirmam ser contrários a essa lei delegada,

que está na contramão da história desta Casa. Estamos planejando os próximos 20

anos da Assembleia de Minas. Queremos, para os próximos anos, a radicalização da

participação popular, a transparência e a valorização do Legislativo, o que reforça

verdadeiramente a democracia, que depende da independência dos Poderes e,

especialmente, da valorização do Parlamento. Malgrado todas as dificuldades, é o

Parlamento que garante a democracia. Não podemos voltar, por nenhum ato nem

pensamento, à ditadura, e essa postura de lei delegada nos relembra a ditadura.

Devemos dar publicidade a tudo isso, mostrar, por meio da TV Assembleia, das

entidades e dos sindicatos que nos procuram, que não há sustentação para essa

postura de lei delegada na democracia. Não há justificação para ela. Embora

estejamos no final do ano, um projeto de lei em regime de urgência pode ser votado

em curto espaço de tempo.

Faço, publicamente, mais uma vez esse registro, Deputado Carlin Moura.

Cumprimento-o por sua reeleição. V. Exa., parlamentar atuante, que representa

Minas Gerais, sobretudo Contagem e a Região Metropolitana, tem contribuído muito

para os debates desta Casa. Nós, do PT-PCdoB, somos Oposição, e, na democracia,

a Oposição é muito importante exatamente por mostrar o contraditório. É necessário

ser uma Oposição responsável, que procura contribuir para a reflexão a partir dos

projetos apresentados nesta Casa pelo Executivo ou pelo próprio Legislativo. É

importante que os segmentos, as associações, as entidades, os funcionários públicos

se manifestem junto a esta Casa, por “e-mails” ou por intermédio de Deputados com

os quais tenham interlocução, para, assim, tentarmos reverter esse quadro. Obrigada.
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O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte de ilustre Deputada Maria Tereza

Lara, que levanta aspecto fundamental. Um fato já vem ocorrendo: está havendo uma

manifestação muito expressiva por parte do movimento social, dos sindicatos, dos

servidores públicos e da sociedade civil organizada. Já houve manifestação expressa,

como V. Exa. mesmo disse, do Sind-UTE, do Sind-Fisco, das entidades que

defendem o aprimoramento da democracia e seu fortalecimento. Está-se gerando

uma insatisfação desses segmentos democráticos.

É interessante observar, Deputada, determinado fato. Hoje, à tarde, eu estava

conversando ao telefone com um grande e ilustre cientista político de nosso Estado.

Ele, Deputado Antônio Júlio, fez uma observação muito interessante ao mencionar a

concepção de nosso Governador do Estado Antônio Augusto Anastasia, que tem um

perfil assumidamente weberiano. Sua concepção de Estado é weberiana, ou seja,

segundo sua visão, o Estado é um ente burocrático e tecnocrático, com o papel de

servir como amortecedor dos conflitos sociais. Assim o Estado teria de ser o mais

burocrático e tecnocrata possível, sem muito conteúdo político. O ilustre Governador

é um weberiano publicamente assumido. Esse cientista comentava que uma

concepção weberiana de Estado associada àquele modelo prussiano, de cima para

baixo, é um tanto quanto autoritária.

A concepção weberiana de Estado combinada com o modelo prussiano de governo

é extremamente perigosa e gera distorções como essa, a necessidade de suprimir o

Parlamento. Isso é verdade, por mais necessária que seja essa reforma

administrativa. Vou citar um exemplo histórico, Deputada Maria Tereza Lara, para

sermos bastante transparentes aqui. Quando foi eleito Governador deste Estado, o

atual Senador eleito Itamar Franco herdou uma herança maldita do Governador

Eduardo Azeredo, um dos conflitos sociais mais importantes do Estado, que foi a

gloriosa greve da Polícia Militar por melhores condições de trabalho, movimento que

foi tratado de forma irresponsável pelo ex-Governador Eduardo Azeredo. Esse

tratamento autoritário e irresponsável levou até à perda de vidas de trabalhadores da

corporação. Logo que o Governador Itamar Franco assumiu, com um projeto

completamente diferente do que estava em curso, houve uma urgente necessidade

de se fazer uma reforma administrativa, inclusive para enfrentar a crise da Polícia
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Militar e lhe dar solução. O Governador Itamar Franco lançou mão da lei delegada. É

justificável. Era um governo novo, com uma linha diferente, que estava herdando um

Estado do qual não tinha pleno conhecimento. Até ele tomar pé da situação,

demoraria um certo tempo. Naquele contexto histórico específico, a utilização da lei

delegada pelo Governador Itamar Franco era justificável.

O que a justificaria agora? Será que tudo que foi feito nesses oito anos está errado?

Foram errados os Choques de Gestão 1 e 2 e precisam ser mudados? Talvez seja

essa a essência da questão, mas que se diga, então. Porém, quem entende melhor

disso é o ilustre Deputado Antônio Júlio, que é uma enciclopédia viva desta

Assembleia Legislativa, a quem concedo aparte com muito prazer.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Carlin. Eu estava ouvindo

atentamente um pouco da sua história, e foi realmente isso que aconteceu.

Entretanto, alguns companheiros argumentam, às vezes: hoje você é contra e lá atrás

votou a favor. Realmente votei a favor da primeira lei delegada do Governador Itamar

Franco, justamente pela necessidade de se enfrentar, na época, uma das grandes

crises que o Governo de Minas Gerais enfrentava, com a greve da Polícia Militar e

toda aquela discussão. O Governador solicitou a lei delegada específica, a fim de que

pudesse resolver parte de um grande problema, que era a questão salarial. E a

Assembleia acatou o pedido.

Num segundo momento, acompanhando o que você está dizendo, fizemos outra lei

delegada no governo Itamar, mas que na verdade foi para o Aécio. No final do

governo Itamar Franco - Aécio estava eleito -, ele quis enviar a lei delegada para ser

aprovada e sabia do meu posicionamento contrário. O Sr. Governador me ligou, logo

depois o Aécio, eleito, também o fez, dizendo das dificuldades que iria enfrentar logo

no início do seu mandato e explicando que queria fazer uma grande reforma. Isso fez

com que votássemos a lei delegada no final do mandato, como agora, para

prevalecer no governo do Aécio Neves.

Eu perguntava ao Governador Antonio Anastasia se ele havia enganado a todos

nós, se eles haviam enganado o povo mineiro e brasileiro, já que o Choque de

Gestão foi vendido para o Brasil todo. O governo do Estado gastou, em oito anos,

R$1.400.000.000,00 em divulgação, quase R$200.000.000,00 por ano, para divulgar
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principalmente esse Choque de Gestão.

Até gosto de brincar: parece um choque de gestação, porque até hoje está parindo

coisas ruins desse governo. Várias coisas que mudaram no primeiro estão se

refletindo agora. O que eles fizeram no segundo já foi modificado em alguns

aspectos, até porque o governo modificou muito o relacionamento com o

funcionalismo público, mudou a forma do pagamento, da remuneração e criou vários

adicionais, sendo que nada disso funcionou.

Cansamos de argumentar nesta Casa sobre mudanças rápidas nos projetos de lei

delegada. Perguntávamos: já está mudando? Por que isso acontece? Porque o

projeto não veio para o Parlamento a fim de ser discutido. Disse ao Governador na

sexta-feira que todo projeto feito dentro do governo não fica bem-elaborado, assim

como os realizados na Assembleia Legislativa sem apoio técnico.

É preciso haver esta discussão, até porque estamos dispostos a ajudar. Perguntei

ao Governador qual a motivação de outra lei delegada. Indaguei o que seria

modificado, já que estávamos no mesmo governo. O que justificava fazer uma

reforma administrativa? Houve uma enganação? Ele me respondeu que, no primeiro,

havia feito uma reforma mais ampla. No segundo, o ajustamento do primeiro. Agora,

seria feita apenas uma intervenção cirúrgica. Foram essas as expressões usadas por

ele para responder a termos pontuais.

Perguntei a ele: quais são esses problemas? Ele não quis dizer. Se ele está

guardando essa reforma dentro de um cofre, ao qual ninguém terá acesso, controlado

até pela Polícia Militar, é caso de desconfiarmos do que estar por vir. O funcionalismo

público, em toda lei delegada, tem pagado a conta, somente não pagou durante o

governo Itamar porque a lei delegada foi específica para dar aumento. Agora, é para

tirar benefícios. Votamos uma emenda à Constituição em que tiramos principalmente

o benefício do servidor da educação, como a posição da garantia. Ele tirou, pela lei,

parte do salário das professoras. Ele aprovou R$1.320,00. Então, para que mais uma

lei delegada? Para que fazer mais uma delegação, se em 1964, em pleno golpe

militar, Magalhães Pinto assume o governo e encaminha a esta Casa uma lei

delegada em que ele tinha a maioria e também o poder da força da ditadura? A

Assembleia recusou e não concedeu a lei delegada. Até mesmo o partido do
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Magalhães Pinto, que era a UDN, não acatava aquela decisão porque achava que era

uma forma de diminuir o Parlamento, que estava cambaleando com o golpe militar e

não deu a lei delegada. Magalhães Pinto, se quis fazer uma reforma, e fez, foi com a

participação do Parlamento. O Parlamento discutiu os projetos de 1964 porque não

aceitava a lei delegada.

V. Exa. disse em seu pronunciamento que o governo do PSDB, Aécio-Anastasia,

editou 130 leis delegadas, Presidente Deputado Hely Tarqüínio. Talvez seja muito

mais que as leis aprovadas pela Assembleia. Aprovamos muitas leis sem conteúdo

para se tornarem realmente um benefício para a população, mas o governo fez uma

reforma administrativa com 130 leis editadas. Dessas 130, já editou várias, talvez

mais de 60, não no todo, mas partes dessas leis, porque não houve discussão e o

governo criou metas, deve-se atingir metas de qualquer jeito; estabeleceu metas para

a polícia, que deveria prender 50 pessoas por mês. Não queria saber o porquê. Tem

de prender. Mas isso na prática, não funciona. Não resolveu nada. Prendeu, atingiu

metas, mas não resolveu nada. Às vezes estabelecem metas financeiras e esquecem

o resultado, o que também não funciona. Talvez seja isso que cause mudanças,

porque todas essas coisas que são equivocadas às vezes têm sido feitas

burocraticamente, como V. Exa. disse.

Gostei muito do seu pronunciamento. Isso é Estado burocrático, Estado de

números, Estado de dados estatísticos. Os Delegados da Polícia Civil hoje, em vez

de fazer inquéritos, têm de preencher vários papeis para fornecer dados estatísticos:

o que fez, quantos quilômetros andou, quantos telefonemas atendeu, quantas prisões

foram feitas, o que na prática não tem resultado nenhum.

Mas, para o governo virtual, que vive desses dados estatísticos, eles parecem ser

importantes. Nosso governo acredita que é bom, e temos que reconhecer seu lado

positivo, mas, na maior parte das questões administrativas, Minas Gerais andou para

trás, voltando a tornar-se o Estado altamente burocrático.

O que V. Exa. diz tem tudo a ver. Em 1946, quando Benedito Valadares era

Governador - Interventor - do Estado de Minas Gerais, Ovídio de Abreu, da minha

cidade, que era Secretário de Fazenda e depois foi Presidente do Banco do Brasil,

dizia o seguinte: “Não basta despachar o papel, é preciso resolver o negócio”. Hoje
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acontece o contrário, despachamos o papel sem resolver o negócio. A educação, a

saúde e a segurança pública de Minas estão de mal a pior, mas nos números estão

fantásticas. Os dados apresentados não nos dão o direito de reclamar, pois têm a

capacidade de dizer que a violência em Belo Horizonte diminui. No rádio, na TV ou

nos jornais são noticiadas cinco ou seis mortes todos os dias, mas o governo diz que

não existe mais crime violento no Estado. Isso acontece porque mudaram a forma de

fazer o questionário estatístico: se a pessoa tomar um tiro e não morrer na hora, não

se trata de homicídio, mas de tentativa de homicídio; se morrer no hospital, já não é

morte criminosa, mas morte no hospital. A quem querem enganar? Os policiais

militares estão altamente revoltados com as informações que têm obrigação de

prestar, tendo de fingir ou modificar dados. O Coronel disse aqui que é isso mesmo

que está acontecendo.

Querem uma lei delegada para fazer um choque de gestão agora? Em oito anos,

tivemos três leis delegadas. Isso é um desrespeito ao Parlamento. Tancredo Neves

disse em seu pronunciamento de posse como Governador que o primeiro

compromisso de Minas era com a liberdade, o que não temos hoje. A Justiça não tem

liberdade porque esse governo a dominou, assim como o Ministério Público e o

Tribunal de Contas do Estado também não têm liberdade. Estamos aprovando uma

conta cujo parecer é totalmente desfavorável. A imprensa está amordaçada e

censurada, e agora também a Assembleia Legislativa. Não podemos participar de um

processo de modificação do Estado? Fomos eleitos para isso. Deveríamos ter, pelo

menos, a coragem de levantar essa voz e dizer ao Governador que envie o projeto

que votaremos o mais rápido possível. Mas não querem que discutamos o projeto.

Durante a visita que fizemos ao Governador na sexta-feira, ele não nos quis dizer

qual o conteúdo da lei. As outras leis delegadas tinham conteúdo, até a do Itamar

Franco. Votei a lei do Itamar porque precisávamos ter responsabilidade, o governo

precisava dar uma resposta imediata à grave crise que havíamos herdado do PSDB

de Eduardo Azeredo. Naquele momento precisávamos tomar uma atitude mais

rapidamente.

V. Exa. está correto, teremos pouco espaço para fazer qualquer modificação nesse

projeto, mas esperamos ter pelo menos prazo para discussão, que se encerrará após
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seis reuniões. Vão fazer essa manobra regimental, vão abrir a reunião, não vão

deixar seguir a sequência para não haver espaço para os Deputados discutirem,

porque não querem. O prazo vai passar, e, quando houver completado seis reuniões,

o projeto entrará direto na pauta para votação. Ou seja, o processo irá encerrar-se na

quinta-feira. É importante dizer para quem está nos assistindo que não teremos prazo

para discutir e modificar o projeto. Só poderemos fazer alguns pronunciamentos, o

que pensei que não poderíamos fazer hoje se pedissem o encerramento da reunião

por falta de quórum. Se a TV quiser mostrar, o Plenário está vazio. Talvez estejam

pensando que hoje é o único dia em que haverá essa discussão, mas amanhã cedo

também estaremos aqui levantando essa voz e defendendo o povo de Minas Gerais.

Lei delegada é um desrespeito à política de Minas Gerais. Está certo que esse é um

governo que não respeita ninguém e muito menos a Assembleia Legislativa. A

Assembleia não tem coragem de promover uma discussão. Às vezes, os Deputados

até têm vontade disso, mas lembram do Hélio Garcia que dizia que base de governo

não discute; vota. Mas há um equívoco. Não estamos ajudando o Estado de Minas

Gerais, não estamos ajudando o Governador a ser um grande Governador. Ele terá

muitos problemas. Se ocorrerem as mudanças que algumas pessoas estão dizendo

em relação ao funcionalismo público, ele terá dificuldade. Sempre é o funcionalismo

público quem paga a conta, sem discussão, sem fazer análise do que vai acontecer.

O Deputado Carlin Moura* - Parece-me que estão plagiando o Governador Hélio

Garcia, aliás, indo além, pois o Hélio Garcia dizia que base não discute, vota. Estão

indo além disso, pois não estão nem votando, estão delegando o poder de votar,

transferindo o poder de legislar para o Governador. Então, Deputado Antônio Júlio, é

isso que não consigo compreender. Talvez o atual governo tenha uma das maiores

bases de sustentação nesta Casa. O que levaria a bancada governista de

sustentação, PSDB e Democratas, a abrir mão dessa prerrogativa? Isso é um

desprestígio para a base governista, pois foram eleitos para esse fim. V. Exa. disse

muito bem, nem a UDN, que promoveu o golpe de 1964, permitiu que o Governador

Magalhães Pinto fizesse essa usurpação de poderes.

Então pergunto o que levaria essa ampla base, essa ampla maioria, a abrir mão da

sua prerrogativa? Isso é desmoralizante. O Governador tem ampla maioria nesta
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Casa. Então traga os projetos e vamos discuti-los. Não estamos aqui para atrapalhar.

Essa história de que o Parlamento atrapalha, que não é ágil, não existe. A tramitação

dessa resolução está sendo com uma agilidade britânica. Então, não é o problema da

agilidade. O que talvez esteja acontecendo, Deputado Antônio Júlio, é que eles têm

medo do conteúdo. Eles têm medo de discutir o conteúdo e isso nos leva a fazer

especulações de toda natureza. Talvez a situação financeira não seja tão boa como

divulgam, talvez as dívidas e as maquiagens orçamentárias do ex-Governador Aécio

Neves sejam mais graves e, de repente, não comportam um debate aberto e

transparente nesta Casa. Podemos até pensar nisso, já que ele está com tanto receio

de realizar uma discussão no Plenário.

Com uma ampla base, eles têm condições de aprovar os projetos. Nós que

fazemos parte da Oposição nesta Casa, o PT, o PcdoB e o PMDB, sempre

realizamos um debate maduro e responsável, fazemos a contraposição, o

contraditório, mas nunca deixamos de ser responsáveis com a população do Estado.

Nunca deixamos de votar projeto que era bom para o povo Minas Gerais em virtude

de questões políticas e ideológicas. Fizemos o nosso trabalho. Se querem fazer a

reforma administrativa, que a façam. Que tragam o conteúdo, que expliquem para nós

o porquê dessa mudança. Que pelo menos enviem a lei delegada para apreciarmos.

É simples. Isso é a marca da democracia moderna.

Vi hoje, Deputado Antônio Júlio, um Ministro japonês que renunciou ao cargo e

pediu perdão à nação, pois tudo que lhe perguntavam no Parlamento, ele dizia que

estava resolvendo de acordo com a lei. Ficava enrolando o Parlamento. Descobriram

que ele estava enrolando. Então ele ficou com vergonha e pediu desculpas. Talvez o

governo do Estado esteja nos enrolando. O senhor mencionou as metas do PPAG, as

metas físicas e financeiras.

Poucas metas foram aplicadas, principalmente quando se trata da população mais

pobre, do pessoal que precisa de água da Copanor no Jequitinhonha, Mucuri e Norte

de Minas. As metas não saíram do papel. Mais de 800 Municípios de Minas Gerais

terão dificuldade para pagar o 13º salário, mas foi votado um compromisso no

Plenário desta Casa, e o Governador do Estado comprometeu-se a dar ajuda

financeira para os Municípios saírem da crise. Só deu ajuda para os Prefeitos que
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estavam vinculados eleitoralmente com o Governador. Os outros não receberam. Que

Estado é este? Deputado Antônio Júlio, V. Exa. pode continuar com seu raciocínio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Tem hora que o raciocínio de duas pessoas

é importante. A Assembleia ficou mais ou menos sessenta dias sem votar nada. De

nossa parte havia a obstrução de um projeto que, se aprovado, o Governo faria a

antecipação de receita camuflada, porque transferiria para algum banco seus créditos

bons, para haver uma antecipação de receita. Talvez isso justifique quando você diz

que há essa nuvem negra, que a situação do Estado é boa. Acho que não é boa, não.

Senão, ele poderia pedir à Assembleia Legislativa, com muita clareza, para fazer uma

antecipação de receita, que é uma operação normal no sistema, no Executivo. Não

há nenhuma dificuldade. Agora, da forma que mandaram e que a Assembleia

aprovou, o que discuti várias vezes, discuti com o governo, discuti com os técnicos do

governo, mas eles não tiveram como justificar aquela operação. Parece até que tem

falcatrua, que é para beneficiar o setor financeiro e que alguém está levando

vantagem porque vai dar crédito do Estado, receber dinheiro antecipado, mas não se

fala de quanto serão os juros. Como vai ser esse deságio? Essa operação? É uma

coisa obscura. Às vezes queremos ajudar, mostrar ao governo como fazer a coisa

com clareza, e ele não quer discutir.

Recentemente, ocorreu outro absurdo. O governo baixou um decreto concedendo a

anistia fiscal. Anistia tem de ser por lei. Aí vem alguém de plantão e... Sexta-feira,

discuti isso com o Governador. Disse que era uma forma de fazer a anistia sem muito

embasamento jurídico legal. Não há sustentação. Eu disse que não questionaria a

anistia. Ele até me disse: “Foi a melhor que houve”. Realmente, foi boa. Não vou

discutir, porque sempre fui defensor da anistia. Mas tenho de questionar a forma de

fazer, porque não tem embasamento legal. Ele não tem a sustentação jurídica.

O Deputado Carlin Moura* - E o único mecanismo para se fazer o controle, se é boa

ou se é ruim, é através do pleno funcionamento do Parlamento.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Mas não funciona.

O Deputado Carlin Moura* - V. Exa. citou o exemplo das leis delegadas passadas.

Apenas para exemplificar, foi modificado, por meio de lei delegada, a composição e o

funcionamento do Conselho Estadual de Educação. Quando foi feito, por lei
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delegada, o Conselheiro de Educação tinha mandato vitalício. Poderia ser

reconduzido “n” vezes, sem limite de tempo, e quando era reconduzido não precisava

passar novamente pela sabatina da Assembleia Legislativa. No ano passado, fizemos

a modificação dessa lei delegada através de uma lei ordinária que tramitou aqui na

Casa. Foi a oportunidade que os Deputados tiveram para enxergar essa aberração.

Aí colocamos prazo para mandato de Conselheiro, estipulamos que, quando o

Conselheiro de Educação fosse reconduzido ao cargo, teria novamente de passar

pela sabatina da Casa. Isso é para mostrar que às vezes, quando a coisa é feita lá no

ar condicionado do gabinete, saem aberrações das mais absurdas. Quando é aqui no

Plenário, quando é aqui na Casa, há discussão, há debate. Esse é o propósito, é o

papel da Casa Legislativa.

V. Exa. lembrou um aspecto muito importante sobre a lei recebida pela Casa. Se

aprovada da forma como está, o Governador terá poderes para modificar, extinguir,

criar e alterar objetivos da administração indireta. Estaremos dando poderes ao

Governador de mexer na estrutura do Ipsemg, da Cemig, da Codemig, da Copasa ou

da Copanor. Se, como ele mesmo disse, é uma intervenção cirúrgica, um mero ajuste

na máquina administrativa, poder-se-ia mexer somente na administração direta. Por

que ela tem de ser extensiva à administração indireta, se é meramente cirúrgica,

Deputado Antônio Júlio? O bom-senso é o melhor dos conselhos, se o Governador

faz uma mera intervenção cirúrgica na máquina administrativa do Estado, por meio de

uma lei delegada, qual é a dificuldade dele de submetê-la a votação em turno único?

Nenhum. Não serão dois turnos, e não haverá emendas, porque não podemos

emendar. O que justifica que nem esse procedimento eles querem aceitar, de

submeter à apreciação aqui da Casa?

Há um velho ditado: o Parlamento vai entregar os anéis, mas pelo menos vai

preservar os dedos. Mas nem isso, querem manietar tudo, arrancam mão com braço

e tudo. Eu que só tenho um braço, ficarei sem os dois, da forma como estão

propondo.

Isso não é possível, é manietar o Parlamento, é cercear o Parlamento, isso não se

justifica, e V. Exa. tem toda a razão, a menos que haja algo para esconder, que não

esteja tão transparente como aparenta ser. Não há lógica, Deputado Antônio Júlio.
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O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Complementando, Deputado Carlin Moura,

esse projeto não foi discutido nas comissões. Não houve discussão em nenhuma

comissão. Arranjaram uma forma de usar a força do Regimento Interno: chegavam,

abriam a reunião, distribuíam avulso, que era para não dar oportunidade de se fazer

nenhum questionamento. Seis horas depois, abria-se a reunião e votavam aquele

parecer. Não houve discussão, eles não querem discutir o projeto. Estou estranhando

podermos fazer pelo menos esse pequeno debate entre dois opositores. Queria que a

TV mostrasse a ausência dos Deputados. Pode mostrar. Aqui, até a nossa TV deve

estar sob censura. Pede a ele se pode mostrar.

O Deputado Carlin Moura* - Deputado Antônio Júlio, nossa TV Assembleia é

bastante democrática, já vai mostrar, V. Exa. pode ter certeza.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Semana passada, quando havia

possibilidade de se fazer uma grande discussão na Comissão, não transmitiram, e foi

marcado dentro do horário para transmissão. Sinto tristeza, ao dizer isso.

O Deputado Carlin Moura* - É por que a TV Assembleia deve ter sido pega de

surpresa.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Não foi.

O Deputado Carlin Moura* - V. Exa., que está aqui há tanto tempo, já viu as

comissões se reunirem em uma quinta-feira à noite e na sexta-feira pela manhã? A

agilidade deles foi tão grande que até a TV Assembléia não acreditou que estariam

aqui na sexta-feira pela manhã. E fizeram a reunião da Comissão de Fiscalização

Financeira.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Não foi na sexta-feira. Foi em um dia de

movimento nesta Casa. Reclamei na hora. Estou dizendo isso aqui, porque protestei

na hora. A menina veio reclamar, eu disse que não estava brigando com os

cinegrafistas, mas estava preocupado é se a ordem estaria vindo de cima para

também cercear-nos a oportunidade de utilizar a TV Assembleia, porque este é o

único canal que temos para falar, o resto não divulga. Se não começarmos a levantar

essa questão, V. Exa. pode ter a certeza de que a censura chegará a esta Casa, a

mordaça chegará aqui. Já vi isso várias vezes, se não nos tivéssemos manifestado

naquele período, estaríamos também amordaçados. Quando fosse matéria que não
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atendesse aos interesses do governo, a televisão sairia do ar, ocorreriam defeitos, o

satélite seria desligado. Fui Presidente desta Casa, fui Corregedor, conheço esse

mecanismo.

O que gostaríamos é fazer uma discussão política e que tivéssemos liberdade para

fazê-la. Fico danado de raiva, tremendo de raiva, quando vejo o governo dizer que

Minas é o berço da liberdade. Expuseram essa frase no dia da entrega das medalhas

da Assembleia Legislativa. Acho que foi um desrespeito ao Parlamento, porque em

Minas não existe liberdade. Até gosto de dizer que o Tancredo, quando vê o neto

falar de liberdade, deve virar umas dez cambalhotas onde estiver, porque, em Minas,

acabou-se a liberdade.

Então, falta discussão. Não quiseram discutir nas comissões. Estou estranhando a

possibilidade de fazermos essa discussão. Talvez V. Exa. tenha pegado a Situação

de calça na mão quando pediu para encaminhar o projeto. Eles iam pedir

encerramento por falta de quórum. Saíram e pediriam o encerramento. Com isso,

ganhariam uma reunião. Querem que esse projeto fique seis reuniões na pauta para

que não haja discussão e, logo depois, seja votado.

O Deputado Carlin Moura* - Quando a base governista vem participar da discussão

vem de forma enviesada, tentando tapar o sol com a peneira.

O Deputado João Leite não está presente, mas, confesso publicamente, tenho

grande carinho, grande respeito por ele. Sou fã por ser atleticano, pois ele é meu

ídolo como jogador de futebol, mas, em matéria de política, divergimos muito. Hoje à

tarde, ele não adentrou a questão central das leis delegadas, mas preferiu sair pela

tangente trazendo à tona as medidas provisórias do Presidente Lula. Acho pertinente

a crítica feita por S. Exa. às medidas provisórias do Presidente Lula.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Mecanismo contra o qual também somos.

O Deputado Carlin Moura* - Somos contra também. Agora, há o Parlamento

nacional para discutir isso com os Deputados Federais. Somos Deputados Estaduais.

O exemplo tem de partir de casa. A discussão é sobre a lei delegada, se contribui ou

não para o aprimoramento da democracia; se contribui ou não para o

aperfeiçoamento das instituições, para o controle público do poder. É muito perigoso

um poder sem controle. Todo poder precisa de peso e contrapeso. Então, o Deputado
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não consegue discutir lei delegada, preferindo discutir as medidas provisórias, a

tragédia da BR-381, que é um debate importante, tanto quanto o da Linha Verde, que

é outro absurdo. Belo Horizonte amanheceu debaixo d’água. Está mais do que

demonstrado que há um erro de projeto na Linha Verde. Fizeram as obras visando ao

interesse das empreiteiras, para protegê-las. Tamparam a saída de água. A Linha

Verde, a Cristiano Machado amanheceram debaixo d’água. Este país é muito

atrasado neste aspecto. Nas democracias mais avançadas, quando as empreiteiras

vão fazer uma obra pública, pagam uma taxa de seguro. Se não fizerem de acordo

com o projeto, o seguro cobre. Aqui não há nada disso. As empreiteiras fazem como

e quando querem; entregam do jeito que querem. Põe uma plástica linda,

maravilhosa. Na aparência é uma beleza, mas, por baixo, é uma aberração. Ficou

claro que na Cristiano Machado houve um erro de projeto. Houve um equívoco na

forma como se fez. Não se deu vazão às águas, e Belo Horizonte amanheceu

debaixo d’água. No entanto, o Deputado João Leite prefere discutir essas outras

coisas por ter dificuldade de justificar a lei delegada. Sei que tem, pois ele é um

democrata, com certeza. Ele é um dos Deputados mais bem votados deste Estado.

Está entregando a prerrogativa de fiscalizar, de debater em nome de quê?

Qual é o interesse público maior nesse caso? Por que a Assembleia Legislativa

abrirá mão de sua prerrogativa durante um mês? Qual é o grande interesse público

que está sendo protegido com essa atitude, com esse caso extremo? Abriremos mão

de nossa prerrogativa de Deputado em nome de qual interesse? Qual é o interesse

público que está sendo protegido nesse caso? Não tem sentido. Depois, Deputado

Antônio Júlio, saímos na rua e apanhamos das pessoas, no bom sentido, ao dizerem

que Deputado ganha muito e que Deputado não trabalha. A imagem do parlamento

fica mais fragilizada a cada dia. Se o Governador tem urgência, que convoque esta

Casa. Temos o resto do mês de novembro e todo o mês de dezembro. Vamos fazer

um mutirão, e, se for necessário, que nos convoque em janeiro.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - No mês de janeiro, estaremos aqui no dia

1º para dar posse ao Governador. É só continuarmos trabalhando.

O Deputado Carlin Moura* - Que continuemos por mais 10 ou 15 dias.

O mais grave é que essa delegação coloca em risco a imagem do parlamento, e
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não há preço que pague isso. Quando o parlamento é enfraquecido e fragilizado, a

responsabilidade é muito grande. Esse enfraquecimento parte de nós mesmos, dos

parlamentares eleitos pelo povo, com a prerrogativa de fazer o nosso papel

constitucional. Não consigo enxergar nenhum interesse público maior para justificar

essa famigerada lei delegada. Não consigo enxergar a tal urgência de que tanto

falam. Não consigo enxergar a agilidade que dizem necessária. Isso não me parece

convincente. Lei delegada, Deputado Antônio Júlio, é a velha figura do decreto-lei da

ditadura militar. Com a lei delegada, o poder de legislar fica na mão do Executivo.

Isso chama-se despotismo. É o déspota da Idade Média. É o déspota esclarecido,

talvez não tão esclarecido ou talvez escondido. Não há lógica, isso não me convence.

Isso não quer dizer que sejamos contra a reforma administrativa. Se há

necessidade de fazê-la, vamos ver onde é, por que é, e vamos fazê-la. O que não

pode, Deputado Antônio Júlio, é darmos um poder absoluto ao Chefe do Executivo

para mexer no Ipsemg, por exemplo. Não estamos com o problema dos precatórios

do Ipsemg, se serão trocados ou não, se o Estado assumirá ou não? Não há uma

polêmica sobre o que querem fazer com o Ipsemg? Uma vez aprovada a lei

delegada, o Governador terá poderes para fazer isso. Se até no Plenário já haveria

necessidade de compreendermos melhor a situação, imaginem-no, na solidão do seu

gabinete, refletindo para decidir o destino dos servidores públicos de Minas Gerais,

dos aposentados e dos pensionistas. Será que pegará os precatórios que o Estado

deve, e não, o Ipsemg? Antigamente, o Ipsemg respondia pela Previdência, mas hoje

ele é um plano de saúde e não é mais a Previdência, propriamente. Será que ele

pegará aqueles precatórios que são dívida dele, pagará e trocará seis por meia dúzia,

ficando livre da sua dívida? Poderá fazê-lo pela lei delegada.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Ele já tentou fazer isso com lei ordinária,

mas não conseguiu.

O Deputado Carlin Moura* - Mas conseguirá com a lei delegada. Ele tem

dificuldade, por exemplo, de implementar o subsídio do professor da rede estadual

porque tem que retirar direitos de servidores. Ele poderá fazê-lo por intermédio da lei

delegada, como política do fato consumado. Quando o professor, o aposentado e as

pensionistas acordarem, a canetada já passou e retirou seus direitos. Assim já foi
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feito quando retiraram quinquênios e biênios, quando se criou o adicional de

desempenho, fazendo uma grande bagunça com o servidor público, com quem

fizeram o que quiseram e o que bem entenderam, por meio da lei delegada. E

querem fazer novamente. Pelo amor de Deus! Já estamos vacinados contra isso. Se

a credibilidade e a confiança forem perdidas, nunca mais serão recuperadas. As

outras duas leis delegadas não corresponderam e extrapolaram a sua função.

Extrapolaram a previsão que havia, prejudicando servidores, retirando direitos e

fazendo coisas que não eram permitidas. Essa confiança está fragilizada.

É mais do que necessário, na minha opinião, se queremos restabelecer a

transparência, a confiabilidade, a independência e a relação harmônica dos Poderes,

o Governador abrir mão dessa posição e retirar a lei delegada. Na pior das hipóteses,

caso assim não entenda, pelo menos acatar a nossa emenda que propõe a aplicação

do § 3º do art. 72, que diz que toda lei delegada tem que passar pelo crivo da Casa

nos mesmos moldes que a medida provisória. Tem alguma coisa que não está

soando bem, que não está bem compreendida, que não está devidamente

esclarecida: qual a urgência e a necessidade?

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Faltou realmente essa grande discussão

aqui na Assembleia Legislativa. Se os Deputados querem abrir mão disso, o que

podemos fazer? Apenas levantar a questão para a opinião pública. Mas o mais grave

é o desrespeito com os Deputados que estão chegando para a próxima legislatura.

Estamos tirando dos 28 novos Deputados o poder de legislar e de fiscalizar.

Deveríamos, Sr. Presidente, encerrar a reunião por falta de quórum, porque

gostaria de fazer uma manifestação, mas com quórum no Plenário, apesar de já estar

antecipando-me ao Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Quero apenas agradecer-lhe, Deputado Antônio Júlio,

pela sua importante contribuição. Esse debate deve continuar. Esperamos que, até

quinta-feira, possamos nos aprofundar no tema, principalmente com a participação da

base governista.

Questão de ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, verificando, de plano, a ausência de

quórum, solicito o encerramento da reunião.
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O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.255/2010, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 24, 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 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

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; chamada para a recomposição

de quórum; inexistência de quórum para votação - Discussão e Votação de

Proposições: Requerimento da Deputada Maria Tereza Lara; prejudicialidade do

requerimento - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos

Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva

- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -

Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros Biondini - Fábio Avelar

- Fahim Sawan - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco -
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Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

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

Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - 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 Projetos

de Lei nºs 4.919 e 4.938/2010, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

O Sr. Presidente - No último domingo, dia 21, aniversariou o Deputado Tiago

Ulisses, e hoje aniversaria o Deputado Adalclever Lopes. A ambos, em nome da

Mesa e de todos os colegas, desejamos-lhes muito sucesso em suas vidas particular

e profissional e na missão como Deputados Estaduais.

Questão de ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. O que me

trouxe à tribuna novamente foi uma preocupação, pois o Poder Legislativo tem de

começar a fazer uma instrospecção. Estamos vivendo uma atrofia neste Poder em

sua missão constitucional. Infelizmente, o Poder Legislativo já vive numa faixa muito

estreita para legislar, entre a União e o Município. O que nos resta efetivamente é
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exercer o poder fiscalizador, que parece estar quase morto. Essa é a expressão que

temos de usar em relação à Assembleia Legislativa de Minas, porém, para se

conseguir uma audiência pública para fiscalizar os atos do Poder Executivo ou os de

seus dirigentes, quase que temos de implorar a Presidente de comissão, ao Líder do

Governo ou ao Presidente desta Casa a realização da missão constitucional que nos

foi entregue nas urnas pelos cidadãos. É vergonhoso trazer este assunto à tribuna,

mas não há outra forma de fazê-lo. Infelizmente, apresenta-se um requerimento na

comissão e convoca-se uma determinada autoridade. O requerimento tem de passar

pelas mãos do Secretário-Geral da Mesa, que tem de passá-lo às mãos do Líder do

Governo, que, por sua vez, vai passá-lo às mãos do Presidente desta Casa. Ou seja,

o Regimento Interno, na verdade, não é cumprido. Os Deputados vêm para as

votações e para as comissões fazendo de conta que estão fiscalizando. Isso é um

absurdo, é vergonhoso. E não é vergonhoso apenas para este Deputado, mas para

todo o Poder Legislativo, independentemente de os Deputados serem da Oposição

ou da base do governo. Não se constrói governo, mesmo estando na base, fingindo

que não está acontecendo nada. Há cerca de dois meses trouxemos uma denúncia

gravíssima sobre um Coronel da Polícia Militar que determinou que 30 policiais

trabalhassem como serventes de pedreiro. Esse Coronel está convocado a

comparecer à Comissão de Segurança Pública. O requerimento passa de mão em

mão na Casa, mas a audiência não é marcada. Faço um apelo, Deputado Doutor

Viana, ao Presidente da Casa e ao 1º-Secretário, Dinis Pinheiro, que é a pessoa que

deve assinar o requerimento, para que tomem providências, e o Poder saia dessa

profunda letargia em que se encontra. É vergonhoso fingir que é Deputado; é

vergonhoso receber dinheiro público todo mês e não exercer a função de

parlamentar. Faço esse desabafo, Sr. Presidente, até mesmo porque existem outras

matérias para serem votadas nesta Casa. Estarei aqui para cumprir rigorosamente o

Regimento Interno, observando se o quórum satisfaz o requisito regimental,

discutindo, obstruindo e encaminhando as votações. Atravessamos os últimos quatro

anos sem conseguirmos instalar uma CPI, mas nem conseguir realizar audiência

pública? Os Deputados precisam fazer uma introspecção. Será que estão realmente

merecendo receber seu salário? E estão aqui fazendo papel de quê, já que não
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podem exercer efetivamente a missão fiscalizadora? Não devemos exercer um papel

apenas homologador. É preciso haver limites. Estar na base do governo não significa

dizer “sim, senhor” para tudo. E é ao que assistimos, às vezes: todo o mundo

simplesmente de braços cruzados. Encerrando minhas palavras, Sr. Presidente, já

que pelo menos podemos fazer uso da tribuna sem interferência, quero pedir a V.

Exa. que verifique o quórum regimental para a continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para a

continuação dos trabalhos e, tendo em vista a importância das matérias constantes

na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a

recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarqüínio) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação, mas o há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa e é declarado prejudicado requerimento da

Deputada Maria Tereza Lara solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo

que a Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009 seja apreciada em último lugar.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ontem tivemos a oportunidade de fazer um

pronunciamento nesta Assembleia sobre o ataque que nós, do PSDB, e o governo

temos recebido da Oposição nesta Casa em relação à lei delegada. Sr. Presidente,

hoje tive o cuidado de tirar cópia da pauta da reunião ordinária da Câmara dos

Deputados, na qual constam apenas medidas provisórias. Uma, por exemplo, abre

crédito extraordinário a favor do Ministério da Educação no valor de

R$968.000.000,00. É importante dizer que o dinheiro já foi repassado; a medida

provisória tem efeito imediato; não foi votada, mas o dinheiro foi liberado. Deve ser a

encrenca do Enem deste ano, novamente. Há ainda a liberação de R$210.000.000,00

para reforma agrária. O recurso já foi liberado, mas será votado. Foi impressionante a

votação, ontem, da medida provisória que altera a Lei de Licitações, Deputado

Sargento Rodrigues. Quer dizer, a Lei de Licitações foi mudada, está em vigor, mas

foi votada ontem à noite. Um dos Líderes da Oposição, o Deputado José Carlos
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Aleluia, se manifestou assim: (- Lê:)

“Os autores intelectuais da medida provisória que muda a Lei de Licitações

tomaram o cuidado de promover algum tipo de atração, de doçura, de ornamento

para a destruição da Lei de Licitações. A Lei de Licitações é um patrimônio construído

pelo Parlamento. Em mais de 20 anos, sempre incomodou os governantes, porque

exige que sejam cumpridos os princípios da impessoalidade, da moralidade e da

igualdade de oportunidade. Essa medida provisória não atende ao eleitor, mas sim

aos empresários, que estão junto ao poder. Assim acontece nas repúblicas

atrasadas, em que o governo adquire o direito de escolher os vencedores. O que se

está votando aqui é uma delegação para que a burocracia do Estado escolha quem

ou que país ganhará a licitação - A ou B -, quem vai vender equipamento de guerra,

quem vai vender equipamento de comunicação, quem vai vender avião, quem vai

prestar serviço na área de informática. É o enterro de luxo da Lei de Licitações. A

Oposição não pode se calar. É evidente que, no projeto, existem ornamentos

agradáveis. A parte do texto que se refere a instituições de ensino é bonita, meritória.

Votaria nela isoladamente, mas não posso fazer isso, depois de tanto tempo no

Parlamento, depois de ter dirigido empresas estatais e de saber da importância da Lei

de Licitações para a moralidade. É o enterro de luxo da Lei de Licitações”.

E novamente ele trata dessa questão na discussão. (- Lê:)

“Quero falar às pessoas do interior. Já pensou, Deputado Antônio Carlos

Pannunzio, se o Prefeito pudesse escolher, entre o fornecedor local e o vizinho, quem

vai fornecer alimentação escolar? Se o local for 25% mais caro, o Prefeito terá de

pagar mais caro. É isso o que está escrito. Não se está permitindo que o Prefeito

faça, mas sim que a Presidente da República faça, que compre avião da França,

mesmo que seja mais caro que o avião da Suécia ou dos Estados Unidos.”

Sr. Presidente, temos sido atacados em relação à lei delegada. Isso é pior que tudo:

medida provisória. O governo do PT é o que governa com medidas provisórias. Por

exemplo, a Medida Provisória nº 499 altera a Lei nº 10.683, de 2003, e transforma

funções comissionadas técnicas em cargos de comissão. Vejam a alteração que essa

medida provisória trará, e já está valendo. A votação é pró-forma. Isso já está

valendo. A outra medida provisória autoriza a União e as entidades da administração
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pública federal indireta a contratar, reciprocamente ou com fundo privado de que o

Tesouro Nacional seja quotista único, a aquisição, a alienação, a cessão e a permuta

de ações. É uma festa, e também já está valendo, pois não é preciso votar. Não

tenho tempo, mas ainda falaria sobre a Medida Provisória nº 501, que trata de auxílio

financeiro da União; a Medida Provisória nº 502; a Medida Provisória nº 503; e a

Medida Provisória nº 504, que dá nova autorização para o Poder Executivo instituir

empresa pública. Já está constituída uma nova empresa pública, como constituíram

quase 39 novos... Estou incomodando o Deputado Carlin Moura? Está incomodado,

Deputado Carlin Moura? Também o Deputado Adelmo Carneiro Leão se incomodou?

Só quero concluir, Sr. Presidente, e citar mais duas: a Medida Provisória nº 505, que

constitui o fundo de recurso adicional para o Banco BNDES, e outra que se refere a

crédito suplementar para o Ministério da Educação e o da Reforma Agrária. Portanto,

não aceitamos esses ataques. Se há algo que não é democrático, são as medidas

provisórias do Presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - O Deputado João Leite continua confundindo

paralelepípedo com rapadura. As coisas são muito diferentes. Deveríamos ter aqui

uma tribuna federal para ele tratar das questões federais de maneira específica, das

medidas provisórias. Entendo, Deputado João Leite, que, pelos argumentos expostos,

V. Exa. já está claramente manifestando seu voto, como alguns Deputados que,

mesmo sendo da base do governo e por serem democratas e contestadores de

eventos executivos que possam comprometer ou constranger o Parlamento... Tenho

a impressão de que, pelo argumento do Deputado João Leite, já está claro que o seu

voto será contra a lei delegada. Aliás, um dos seus colegas da base do governo, que

tem expressão e autoridade em Minas Gerais e foi Conselheiro do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, o Silo Costa - confessou que votaria no atual e próximo

Governador de Minas Gerais -, condenou essa prática da lei delegada autoritária e

antidemocrática. Espero que o Deputado João Leite, com toda a ênfase que tem dado

sobre o que acontece no Congresso Nacional, algo muito aquém do que está sendo

proposto nesta Casa, será também, Deputado Carlin Moura, um dos nossos colegas

a compartilhar o voto contrário à lei delegada em Minas Gerais. Contudo, quero, Sr.

Presidente, pedir o encerramento, de plano, desta reunião por não haver no Plenário
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número suficiente de Deputados para continuarmos a discussão. Muito obrigado.

Encerramento

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

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

Deputados para a 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 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2010

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

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

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

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura

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

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

assuntos de interesse da Comissão e a discutir e a votar proposições da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Propostas de Ação Legislativa nºs nºs 1.223, 1.224 e

1.234/2010 (Deputado Carlin Moura); 1.225 e 1.229/2010 (Deputado Eros Biondini);

1.226, 1.233 e 1.235/2010 (Deputado Duarte Bechir); 1.227, 1.232 e 1.236/2010

(Deputado João Leite); 1.228, 1.230, 1.231 e 1.237/2010 (Deputado André Quintão),

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 André Quintão em que

solicita seja encaminhada ao Procurador-Geral do Ministério Público, Sr. Alceu Torres

Marques, manifestação de aplauso pela reeleição e posterior recondução como

Procurador-Geral do Ministério Público, para o mandato 2011-2012; André Quintão,

Eros Biondini e Carlin Moura em que solicitam seja encaminhada à Associação dos

Conselheiros Tutelares de Minas Gerais manifestação de aplauso pela passagem do

Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro; e Carlin Moura em que
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solicita seja realizada visita ao Bairro Estaleiro II, em Contagem, para verificar a

implantação de rede de esgoto na Penitenciária Nelson Hungria. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/11/2010

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Neider Moreira, Agostinho Patrus Filho (substituindo o Deputado Délio Malheiros, por

indicação da Liderança do BPS) e Gustavo Corrêa (substituindo o Deputado Elmiro

Nascimento, por indicação da Liderança do DEM), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira,

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

Agustinho Patrus Filho, dispensa a leitura da ata da reunião 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 cartão da Sra. Adriene Andrade, Conselheira do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, encaminhando demonstrativo que registra, por meio de

gráficos, o resultado dos trabalhos do Tribunal, no primeiro semestre de 2010; e de

comunicação do Deputado Elmiro Nascimento, informando que estará ausente do

País no período de 22/11 a 5/12/2010. 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 4.771/2010 (relator: Deputado Délio

Malheiros), na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 e 2. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2010.
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Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada - Padre João - Gustavo Corrêa -

Adalclever Lopes - Duarte Bechir - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.703/2010

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores da Vila Nunes, Cohab I, II, III

e Novo Horizonte, com sede no Município de Guaranésia.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda no

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a

proposição, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.703/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação de Moradores da Vila Nunes, Cohab I, II, III e Novo Horizonte, com sede

no Município de Guaranésia, entidade sem fins econômicos que tem por propósito

melhorar as condições de vida das comunidades onde atua.

Para tanto, a instituição incentiva o exercício da cidadania; encaminha, aos órgãos

competentes as reclamações dos moradores, acompanhando o desenvolvimento do

pleito; realiza estudos e pesquisas relacionados às questões que envolvem a

comunidade; promove campanhas de mobilização e esclarecimento da opinião

pública; realiza cursos, conferências, seminários, mesas-redondas, congressos e

eventos destinados à divulgação de temas de interesse dos moradores e ao

intercâmbio de ideias; desenvolve atividades sociais, culturais e desportivas; atua,

perante os Poderes do Estado, visando à edição e ao aperfeiçoamento de leis e

procedimentos atinentes à cidadania e à qualidade de vida da população que assiste;

trabalha em prol da preservação do meio ambiente; e presta serviços de assistência

social.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, consideramos meritória a
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intenção de conceder-lhe o título de utilidade pública.

Esclarecemos, por fim, que a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, dá nova redação ao art. 1o do projeto com a finalidade de

adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1o de seu estatuto.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.703/2010, em turno

único, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.951/2010

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 Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros

Unidos – Amabu –, com sede no Município de Congonhas.

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 4.951/2010 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros Unidos – Amabu –, com sede no

Município de Congonhas, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo promover o desenvolvimento social e econômico daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações de proteção à família, à

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; promove a integração de seus

assistidos ao mercado de trabalho; apoia atividades para melhorar as condições de

vida dos moradores e facilitar a integração entre eles; defende as manifestações

culturais, artísticas e folclóricas locais; combate a fome e a pobreza, implementando

mutirões, hortas comunitárias e iniciativas de geração de renda; orienta sobre a

preservação do meio ambiente.
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Diante da importância do trabalho desenvolvido, acreditamos ser a Associação dos

Moradores e Amigos dos Bairros Unidos merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.951/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2010.

Ivair Nogueira, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 25/11/2010, as seguintes comunicações:

Do Deputado Antônio Júlio, notificando sua ausência do País no período de 26/11 a

1º/12/2010 para representar esta Casa na X Sessão Extraordinária do Parlamento do

Mercosul em Montevidéu, Uruguai. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Ivair Nogueira, notificando sua ausência do País no período de 26/11

a 1º/12/2010 para representar esta Casa na X Sessão Extraordinária do Parlamento

do Mercosul em Montevidéu, Uruguai. (- Ciente. Publique-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 Associação dos Produtores Rurais de Sabará pelos 15

anos de sua constituição (Requerimento nº 6.673/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com a Federação de Futebol Society de Minas Gerais pelos 13

anos de sua constituição (Requerimento nº 6.711/2010, do Deputado Wander

Borges);

de congratulações com o Sr. Wanderley Geraldo de Ávila, Presidente do Tribunal

de Contas, por ter sido agraciado com a Medalha Santos Dumont, no grau ouro

(Requerimento nº 6.724/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de

Justiça, por ter sido agraciado com a Medalha Santos Dumont, no grau ouro
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(Requerimento nº 6.725/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de São

Pedro pelos oito anos de sua constituição (Requerimento nº 6.729/2010, do Deputado

Wander Borges);

de pesar pelo falecimento do Sr. João de Araújo Ferraz, ex-Presidente desta

Assembleia, ocorrido em 27/10/2010, nesta Capital (Requerimento nº 6.731/2010, do

Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Sra. Dilma Rousseff por sua eleição para a presidência da

República Federativa do Brasil (Requerimento nº 6.745/2010, do Deputado Almir

Paraca);

de congratulações com o Sr. José Maia pelo lançamento do livro "Fatos de Fato"

(Requerimento nº 6.748/2010, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Copasa-MG por ter recebido em 4/11/2010 o Troféu Ouro

- Rumo à Excelência pelo Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento - PNQS -

2010 (Requerimento nº 6.770/2010, do Deputado Gustavo Valadares).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2010

ATAS

ATA DA 40ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2010

Presidência do Deputado Doutor Viana

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagem

- Palavras do Deputado Dilzon Melo - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras

do Sr. Mauro Brito - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Dilzon Melo - Domingos Sávio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

anteriores.

Atas

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

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - pelos 45 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Mauro Brito,

Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -;

Sebastião Navarro, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana; Carlos Medeiros, Secretário Municipal Adjunto de Habitação da Prefeitura de

Belo Horizonte, representando o Prefeito Márcio Lacerda; e Deputado Dilzon Melo,
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autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Antônio de Melo,

Prefeito Municipal de Ritápolis; Honório de Oliveira, Prefeito Municipal de Bicas;

Belchior dos Reis Faria, Prefeito Municipal de Vargem Bonita; Vicente Wagner

Guimarães, Prefeito Municipal de Pouso Alto; Hélcio Antônio Chagas Reis, Prefeito

Municipal de Carmo da Cachoeira; Marinho Gonçalves da Rocha, Prefeito Municipal

de Crisólita; Jean Carlo Prado, Prefeito Municipal de Fama; José Rodrigues da Silva,

Prefeito Municipal de Córrego do Bom Jesus; João Bosco Torres, Vice-Presidente da

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais; Vereador José Ricardo Pereira,

representando o Prefeito Municipal de Elói Mendes; jornalista Eujácio Antônio Silva,

Diretor do jornal “Edição do Brasil”; Ivan Alves Soares, Subsecretário da Secretaria de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana; e Adil Vitório, Vice-Presidente da

Associação dos Empregados da Cohab - Assemco.

Execução do Hino Nacional

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagem

O locutor - Neste instante, passamos a ler mensagem enviada pelo Exmo. Sr.

Senador Eduardo Azeredo. (- Lê:)

“Parabenizo a Companhia de Habitação de Minas Gerais na pessoa de seu

Presidente, Mauro Brito, pelos seus 45 anos. A história da Cohab sempre foi de muito

trabalho contra o déficit habitacional em nosso Estado e de grande sucesso nos

projetos de urbanização de vilas e favelas.

Parabenizo também a Assembleia Legislativa de Minas pela oportuna homenagem

que presta a esse importante órgão cujo desafio vem sendo cumprido com eficiência,

abrangendo todas as regiões de Minas”.

Palavras do Deputado Dilzon Melo

Boa noite a todas as senhoras e a todos os senhores, aos que aqui vieram para

conosco homenagear a Cohab. Nosso muito-obrigado pela presença.

Em mão, tenho um discurso a ser lido, algo que não costumo fazer, pois nunca em
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minha vida aprendi a fazer isso. Mas, como hoje é uma homenagem toda especial,

quero fazê-la também da mesma forma, logicamente acrescentando a criatividade

das coisas que às vezes não conseguimos transferir para o papel.

Inicialmente saúdo o nosso Presidente da Assembleia em exercício, Deputado

Doutor Viana, companheiro de muitos e muitos mandatos que dignificam este

Plenário que ele dirige tão bem, aqui representando o Presidente Deputado Alberto

Pinto Coelho, hoje nosso Vice-Governador. Saúdo também nosso querido Secretário,

que me substituiu com muita galhardia, peso e brilho, Sebastião Navarro, homem

ilibado de muitos mandatos, de conduta irreparável e com muitos cargos exercidos no

Estado de Minas Gerais, que também nos honra e dignifica, principalmente no

governo Aécio Neves. Saúdo nosso amigo Mauro Brito, ex-Prefeito de Varginha e

hoje Presidente da Cohab, pelos méritos adquiridos, avanços, “expertise” e iniciativa

investidos na Cohab em um novo momento em que lhe foi dada oportunidade.

Saudações também ao meu amigo Carlos Medeiros, Secretário Adjunto de

Habitação, aqui representando nosso companheiro Márcio Lacerda, que, a todo

momento, quando das convocações da Sedru e da própria Cohab, lá estava

discutindo, acrescentando, somando e, principalmente, enriquecendo os debates.

Belo Horizonte é, dentro desse contexto de habitação, um peso sobre os ombros. E

ele sabe bem disso, do sacrifício que é solucionar esse problema.

Um dos mais persistentes problemas sociais brasileiros, presente na grande maioria

dos Municípios, em todas as regiões do País, é o da habitação. Apesar dos esforços

governamentais e dos programas colocados em prática, um percentual expressivo da

população ainda não possui condições dignas de moradia. Esse problema se tornou

mais agudo e visível a partir de meados do século passado, como consequência do

processo irreversível de migração das pessoas do campo para as cidades à procura

de novas ocupações, de formação profissional, de alternativas generalizadas de

emprego e renda.

O fenômeno da urbanização, benéfico na criação de oportunidades, teve como um

de seus aspectos negativos a ocupação desordenada de espaços, o surgimento de

agrupamentos habitacionais irregulares e a proliferação das favelas sem os requisitos

básicos de saúde, conforto e bem-estar para seus moradores.
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Foi no contexto do crescimento do êxodo rural de nosso Estado, na década de 60,

que o Governador mineiro teve a nítida percepção da necessidade de criar um órgão

destinado a combater o déficit habitacional e a melhorar as condições de vida dos

contingentes que, social e economicamente desfavorecidos, passavam a ampliar as

vilas e favelas.

Nascia assim, em 2/7/65, há 45 anos, por meio de proposta do então Governador

Magalhães Pinto, transformada em lei por esta Casa, a Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais, vinculada hoje à Secretaria de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana, que tem à frente o competente Secretário Sebastião Navarro.

Condicionada, na época em que foi criada, às normas que regiam o Sistema

Financeiro da Habitação e o Banco Nacional da Habitação, a Cohab-MG sofreu as

duras consequências do colapso dessas duas instituições, passando por um longo

período de dificuldades. Felizmente, vivemos agora um período de plena revitalização

da companhia, graças à sensibilidade dos governos comandados por Aécio Neves e

agora Antonio Anastasia, que decidiram priorizar a construção de casas populares

para enfrentar a questão do déficit habitacional. Destacam-se, assim, a decisão de

reformular e atualizar o Fundo Estadual da Habitação, com apoio imprescindível

deste Parlamento, e a instituição do projeto estruturador Lares Geraes, que possibilita

o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. Os projetos habitacionais

empreendidos no Estado ganham ainda maior força com as parcerias estabelecidas

com as Prefeituras - por meio das quais o Município oferece o terreno urbanizado, e a

Cohab promove a construção e a fiscalização das obras - e com o governo federal,

integrando-se ao programa Minha Casa, Minha Vida. O aspecto marcadamente social

de tais iniciativas revela-se também em ações que se fazem necessárias diante de

situações mais prementes, como a construção de casas para centenas de famílias

desabrigadas por enchentes e para populações mais carentes dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. Temos, portanto, diante de uma

consistente política de revigoramento da Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais, muita alegria em comemorar seus 45 anos de existência, em prol

da construção de moradias para os segmentos de menor poder aquisitivo e da

correção dos desequilíbrios sociais.
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Saúdo todos os Prefeitos, que são a razão de ser desse revigoramento da

Cohab. Muito obrigado pela presença. É um prestígio que vocês dão ao

Presidente Mauro Brito, ao Secretário Sebastião Navarro, e ao reconhecimento

de que essa empresa realmente trabalha em parceria com vocês. Saúdo meu

amigo Domingos Sávio, Deputado Federal eleito, um dos alicerces desta Casa e

Líder de Governo, pela presença e pelo interesse que sempre teve com a causa

da habitação. Saúdo aqui os Diretores, o Secretário Adjunto Alencar Viana, os

Subsecretários da Sedru, os Diretores da Cohab, o Paulo Sérgio, Diretor

Administrativo-Financeiro; o Mauro Bonfim, que assumiu recentemente a Vice-

Presidência da Cohab; o Fradique, Diretor de Habitação; meu amigo José Cintra, uma

grande revelação como Diretor de Construção; a Agência Metropolitana de Belo

Horizonte, minha amiga Margô, hoje assessorando diretamente o Prof. Anastasia,

Vereadores da minha cidade, de Elói Mendes, e muitas pessoas que nos gratificam

com a presença.

Um repórter me perguntava agora há pouco, em uma entrevista, qual a importância

de comemorar esses 45 anos. Não teria sentido se estivéssemos tratando de outra

companhia sem história. Quarenta e cinco anos é uma contingência natural. Todos

nós chegamos lá, fazemos 45, 46, 47, 50 anos. O importante de tudo isso é

comemorar aquilo que sucedeu ao longo desse tempo. Nós não nos propusemos a

comemorar o que não existe, o que, no passado, foi motivo de preocupações com o

próprio governo. Lembro-me muito bem disso, e aqui está o ex-Presidente da Cohab,

Teodoro Lamounier, um dos arquitetos dessa reconstrução, que padeceu na carne o

que é vivenciar um novo momento para trabalhar com famílias de baixa renda em um

Estado totalmente quebrado e sem nenhuma prioridade com a habitação. Os

Prefeitos sabem que batemos vários recordes de negatividade, sem construir uma

casa sequer por um longo período. Entrou, então, um Governador que tem

compromisso com o que fala e, principalmente, com os mais carentes que, na prática,

são os que precisam do poder público, quando, na realidade, há uma tendência

natural de o agente político ou dos que estão no poder badalarem muito mais os que

não precisam, já que lhes dão mais visibilidade, sem, contudo, preencher-lhes a alma

nem lhes completar o espírito, impedindo-os de cumprir seu dever e missão de ajudar
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os que precisam. Por isso, estamos aqui homenageando os 45 anos de Cohab.

Esperamos chegar aos 50, 100 anos, pois a própria companhia de habitação já não

existe nos outros Estados depois da quebradeira generalizada delas, que foram

transformadas em outras autarquias, com outras responsabilidades. Quando

avaliamos esse compromisso de o governo trabalhar com seriedade, temos que

homenagear. E é tão fácil homenagear aqueles que realmente fazem por merecer,

que puseram o pé na estrada e fizeram algo acontecer. Nesse sentido, temos que

elogiar também as pessoas que compõem a Cohab, sendo sua razão de ser.

Sozinho, um Presidente ou Secretário não é capaz de nada, mas um quadro

competente e comprometido é capaz de tudo. E a Cohab deu mostras disso, pois,

com um quadro muito mais enxuto, realizou muito mais. Todos comprometidos dentro

de um processo, sabendo do interesse do Governador de atender às regiões mais

carentes, empenharam-se com afinco para que essa alegria viesse à tona. Construir

30 mil casas não é construir apenas 3 casas, é construir 30 mil famílias, dando-lhes

oportunidades que nunca teriam pela vida afora. E todos sabemos o quão difícil é

conseguir um financiamento direto na Caixa Econômica ou construir a própria casa,

mesmo com a ajuda de mutirões, dos parentes. Conseguir uma casa pela Cohab,

com prestações de R$90,00, R$100,00, com o prazo de 20 ou 25 anos para pagar,

trata-se de uma bênção de Deus e, principalmente, depende da compreensão do

Governador.

Já disse que a Cohab não existiria sem a participação de seus Diretores, portanto

temos que homenagear também os que a compõem, pela clarividência, desempenho,

objetividade e obstinação - que chega até a ser obsessão - de mostrar resultados em

um Estado com um governo que cobra resultados. Então, Mauro, quero parabenizá-lo

e, assim, ao Sebastião Navarro, que o antecedeu como Presidente da Cohab e que,

em tom de brincadeira, chegou a propor-lhe trocar de posição: “Maurinho, vamos

trocar, eu volto para a Cohab e você vai para a Secretaria”, exatamente pela

gratificação de ver tudo acontecer. Parabenizo o Teodoro, que aqui está, como um de

seus alicerces, também Presidente. Temos que homenagear todo esse quadro, mas

o Maurinho, de uma forma especial, por ter sido indicação minha, pois é de Varginha,

Vice-Prefeito. Essa homenagem é por sua iniciativa e criatividade. Coloquei em sua
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cabeça o desafio de enfrentar problemas. Essa é a missão de quem trabalha para o

governo do Estado, principalmente em um governo em que estão Aécio e Anastasia -

não venham com o propósito de aparecer, mas, sim, de dar resultados, pois, do

contrário, o bilhete vermelho virá mesmo. O Maurinho se superou. Fez o trabalho que

o Sebastião e o Teodoro haviam iniciado e lhe deu dinamismo para que isso se

tornasse uma lei entre os Prefeitos.

Eu me lembro de que quando assumi: a Sedru, que trabalha implicitamente com os

Prefeitos dos Municípios, ficava lá vendo moscas, porque eu não recebia Prefeitos.

Eles não acreditavam que a Sedru e a Cohab fossem capazes de fazer algo, até que

as coisas mudaram. Esse dinamismo que vejo nos seus ex-Presidentes e depois no

Maurinho é que deu hoje nessa busca incessante de disputar. Dizem: “Pelo amor de

Deus, coloque o meu Município para ser agraciado”. Isso ocorre pela credibilidade,

pela execução do serviço e pela competência que foram colocadas em favor do

Estado ou em parceria com os Prefeitos. Naquela Secretaria e na Cohab, mudamos a

dinâmica porque, até então, a Cohab estava construindo casas em cidades grandes

acima de 100 mil habitantes, quando entendíamos que deveria ocorrer efeito inverso.

Falamos em descentralização e na constituição da família naquilo que ela tem de

maior, que é a raiz e a formação dos filhos, do caráter de cada um, mantê-los mesmo

que em cidades pequenas, mas próximos de suas famílias.

No caso, invertemos a lógica. Agora se constroem preferencialmente casas em

cidades pequenas. Isso para dizer que os mais sofridos e pobres têm as mesmas

oportunidades dos que vivem numa cidade rica ou em cidades que têm sobra de

recursos, os que poderiam até fazer por seus próprios méritos e recursos. Essa lógica

prevaleceu. Mais de 400 Municípios foram agraciados com a construção de mais de

30 mil moradias. Essa situação propiciou ao Mauro assumir, este ano, compromisso

de construção de mais moradias, embora vivendo de suplementação orçamentária,

mas com o grande compromisso dos Governadores de fazer a coisa acontecer.

É isso que nos gratifica como mineiros. É isso que nos gratifica como

parlamentares: assumir esta tribuna para a gente olhar de frente o eleitor, aquele que

precisa, e dizer: “Cumprimos a nossa parte; acredite no governo que está aí porque

ele tem compromisso”. É uma homenagem que fazemos com justiça na esperança de
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estar refletindo com todos os que foram beneficiados pela casa própria. Não como

mendicância, mas como direito de cidadão, com dignidade de vida e dignidade na

criação dos filhos.

Por isso merecem ser comemorados os 45 anos, como, se Deus quiser, faremos

uma comemoração daqui a cinco anos, pela atividade maior em cuja construção a

Cohab se empenhará. Ora, 30 mil casas não representam nada para um Estado que

tem um déficit habitacional de 650 mil casas, em um Estado onde só a Prefeitura de

Belo Horizonte tem um déficit entre 130 mil e 150 mil moradias, cujo Secretário

Adjunto aqui está e padece horrores porque nem sequer eles têm áreas disponíveis

para esse tipo de construção.

Quando falamos desses que margeiam os ribeirinhos assolados pelas enchentes,

vejo aqui o Carlos padecer dificuldades porque não tem como transferir ou locomover

esses que padecem pelas dificuldades e pelos compromissos que às vezes os

governos não têm de socorrer quem mais precisa. Por isso temos de louvar o esforço

daqueles que trabalham para dizer que não é para ficar colhendo os louros da vitória,

mas que se possa assumir, cada dia, o compromisso de trabalhar mais. Isso porque,

se fizemos 30 mil casas, nosso compromisso é a construção de 650 mil casas.

Quando? Não sabemos, mas tem de permanecer aceso em nós o compromisso de

minimizar o sofrimento dos que padecem. Assim, nós, a Prefeitura de Belo Horizonte,

os Prefeitos que aqui estão e sabem da importância social da casa própria no seu

Município. Pode haver mil e um programas, mas não há um com tanta dignificação e

alcance social como fazer uma casa própria para uma família de baixa renda. É

pequena? É pequena, mas grande no seu contexto e no seu interior porque ali se

abriga uma vida a ser exercida pelos que ali moram e que muitas vezes moravam

debaixo de pontes, casas de lona etc.

Eles sabem mensurar o valor disso e nós temos de saber mensurar o nosso

compromisso também como dever cristão. Não chegamos aos cargos que ocupamos

por acaso. Nunca acreditei nisso. Quando assumimos essas incumbências, Deus nos

impõe também o compromisso de realizar juntos e de socorrer aqueles que não têm

vez ou voz. É por isso, Sr. Presidente, que o chamo à responsabilidade de continuar

lutando: buscando recursos; brigando com o governo federal, que às vezes não
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cumpre sua parte no processo; discutindo no âmbito do Estado para suplementar o

quanto mais possível, para realizar o sonho de tantas pessoas e Prefeitos.

Assim, orgulhei-me muito de apresentar o requerimento para esta homenagem e

me orgulho ainda mais de poder dizer desta tribuna que estou criando a partir de

hoje, com meus companheiros solidários, a Frente Parlamentar da Habitação, pela

qual nós, parlamentares, assumimos o compromisso de a duras penas defender o

interesse habitacional do Estado de Minas Gerais, principalmente no ano em que o

Estado está elaborando, por exigência federal, um projeto de habitação em todas as

suas regiões. A Sedru, pelo Sebastião, e a Cohab, por seu Presidente, Mauro Brito,

tiveram a compreensão e a competência de escutar os Prefeitos e verificar a

necessidade dos Municípios e que tipo de levantamento deveria ser feito para que, de

mão dadas, conseguíssemos superar as dificuldades.

É por isso que comemoramos e homenageamos. Não é para badalar os 45 anos,

mas, quem sabe, para reconhecer em uma jovem ou em uma bela senhora de 45

anos todos os predicados de uma vida repleta de sabedoria e realizações. Mais do

que isso, é para propiciar a ela mais 50 anos de vida bem casada, esposada com o

compromisso de construir mais, atuando com governos sérios e competentes, como

se tem demonstrado por aqui. Parabéns, José Cintra, uma revelação na Cohab, pela

incumbência de fazer a coisa acontecer; na sua pessoa, parabenizo todos os

diretores, cada um com seu contributo para que a Cohab fosse o que é. A você,

Mauro, que Deus continue abençoando-o. E a você, Sebastião Navarro, espero que

não esmoreça nunca na seriedade, na compenetração e no compromisso que tem

com as boas causas. Que Deus nos abençoe a todos, para que esse compromisso

não morra nunca e que, daqui a alguns dias, estejamos comemorando o fato de, em

vez de 30 mil, termos feito 100 mil moradias. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana, representando o Deputado

Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr.
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Mauro Brito, Presidente da Cohab-MG, de placa alusiva a esta homenagem. A placa

a ser entregue traz os seguintes dizeres: (- Lê:) “A Companhia de Habitação do

Estado de Minas Gerais - Cohab-MG - foi criada em 1965, com a finalidade de

combater o déficit habitacional e urbanizar vilas e favelas no Estado. Desde 2005 vem

se renovando para cumprir sua relevante missão e, hoje, desenvolve um dos mais

expressivos esforços de sua história: um significativo trabalho de caráter social que

propicia o acesso à moradia digna e de qualidade aos cidadãos de Minas Gerais. A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento às atividades

desenvolvidas pela Cohab-MG, presta-lhe esta homenagem, no transcurso dos 45

anos de sua fundação.”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida com muita alegria o Deputado Dilzon

Melo, autor do requerimento apoiado por unanimidade nesta Casa e que suscitou

esta justa homenagem à Cohab-MG, a nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Mauro Brito

Exmo. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente

desta Casa; Exmo. Sr. Sebastião Navarro, Secretário de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - Sedru - e meu amigo; Exmo. Sr. Carlos Medeiros, representante do

Prefeito Márcio Lacerda, Secretário Municipal Adjunto de Habitação da Prefeitura de

Belo Horizonte e companheiro de algumas jornadas na Cohab, na tentativa de

encontrarmos solução para alguns problemas da Capital; e Exmo. Deputado Dilzon

Melo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem e meu amigo.

Cumprimentando-lhe, Deputado, quero dizer que prestei muita atenção ao seu

discurso. Pelo fato de ser não só um Deputado atuante, mas também um

representante do governo, quando estava à frente da Sedru, V. Exa. é conhecedor

das mazelas da Cohab no que se refere aos Prefeitos. Gostaria de endossar suas

palavras, já cumprimentando os Prefeitos presentes. Eles não são só nossos

parceiros, mas nossos amigos e defensores da Cohab, porque sabemos que, dos 853

Municípios mineiros, a sua grande maioria não tem uma estrutura para criar projetos

não só de casas habitacionais, mas também outros projetos relevantes para as
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cidades. A Cohab tem se esforçado para tratar com respeito cada um dos Prefeitos, e

principalmente para auxiliá-los tecnicamente a fim de que os nossos projetos

habitacionais ocorram a tempo e a hora com a Prefeitura na parte de infraestrutura.

Corroboro sua opinião e agradeço por se lembrar dos Prefeitos, parceiros

importantes da Cohab. Cumprimento os Deputados, seus assessores, o Paulo Sérgio,

o Cintra e o Fradique, nobres Diretores da Cohab; o Mauro Bonfim, nosso Vice-

Presidente; os meus colegas de trabalho; as senhoras e os senhores.

Por deferência do seu Presidente, o nobre Deputado Alberto Pinto Coelho, e por

iniciativa do Deputado Dílzon Melo, querido amigo, líder e conterrâneo, quis esta

Casa maior do povo mineiro que o ano não terminasse antes de ser prestada essa

honrosa homenagem à Cohab.

O ano eleitoral impediu que a reunião especial fosse realizada em agosto, quando a

Cohab completou 45 anos de existência. Mas o que importa é o fato de, ainda dentro

do ano do aniversário da nossa empresa, ela ser alvo de tão prestigiosa solenidade

de reconhecimento público. Nenhuma instituição seria mais apropriada que a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais para conceder à Cohab essa valiosa

recompensa pelos serviços já prestados durante quase meio século. Casa dos

mineiros de todas as regiões e rincões de Minas Gerais, a Assembleia é, entre as

nossas instituições públicas, o fórum ímpar capaz de testemunhar, por seus insignes

representantes, os resultados já alcançados ao longo da história da Companhia de

Habitação do Estado e os esforços que vêm sendo empreendidos no intuito de que

tenham acesso a casa digna e de qualidade todas as famílias mineiras com renda

mensal de até três salários mínimos. A relevante missão social da Cohab justifica sua

criação e sua existência. Nada mais meritório que construir casas para as famílias de

menor renda. Construímos moradias para que sejam a base sólida dos pais, que,

assim, poderão edificar o lar de seus filhos e netos. Sempre foi assim ao longo de

seus 45 anos, e mais ainda agora, durante os governos de Aécio Neves e Antonio

Anastasia, quando a Cohab atinge um dos recordes na construção de habitações de

interesse social.

Houve períodos em que a sobrevivência da Cohab esteve ameaçada, porque o

Sistema Financeiro de Habitação e seu braço operacional, o Banco Nacional de
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Habitação - BNH -, não suportaram a crescente defasagem entre a contenção da

renda familiar, de um lado, e, de outro, o aumento dos custos dos financiamentos

habitacionais, determinados pela inflação galopante.

Senhoras e senhores, poucas Cohabs estaduais e municipais subsistiram no País

após esse desmoronamento do antigo sistema. A Cohab mineira resistiu porque,

mesmo em face de todos esses percalços, os governos que se sucederam tiveram a

clarividência de suportá-los, em vez de adotarem a solução simplista da extinção da

empresa. Falou mais alto a elevada missão social da Cohab de Minas Gerais, ainda

que vários governos não tenham alcançado condições financeiras de colocá-la no

mesmo patamar da fase em que sobravam recursos para a habitação.

Desse modo, durante muito tempo após a falência do Sistema Financeiro de

Habitação, a Cohab ficou praticamente hibernada. Pelos motivos que acabei de

assinalar, ficou sem realizar os empreendimentos que necessitava promover. Novos

rumos se abriram para a Cohab apenas quando se consolidou a estabilidade

macroeconômica gerada pelo Plano Real.

A outra condição foi a grande obra do Choque de Gestão, também resultante da

estabilidade brasileira e levado a cabo pelo então Governador Aécio Neves, tendo a

auxiliá-lo a mão firme e operosa do Vice-Governador Antonio Anastasia, hoje, com

justo merecimento, novo Governador dos mineiros. Por causa desse choque, a

Cohab recebeu novo e forte alento. O Estado reformulou e revitalizou o Fundo

Estadual de Habitação, criou o projeto estruturador Lares Geraes e disponibilizou

consideráveis recursos para que a Companhia voltasse a construir moradias para

aqueles que necessitam. Foi imprescindível e inestimável para viabilizá-los e tornar

realidade a nova Cohab o apoio sempre solícito e compreensivo dos Secretários

Danilo de Castro, Renata Vilhena, Fuad Noman e Leonardo Colombini. Esse apoio

não foi formal nem apenas institucional, mas foi um estímulo para que levássemos

adiante a nossa missão. Sem eles e seus auxiliares, a Cohab não teria alcançado

êxito no alcance de suas metas.

Desde que o Lares Geraes passou a ser executado, a Cohab reformulou-se e

ganhou credibilidade em todos os seus relacionamentos institucionais, principalmente

com seus parceiros - os Prefeitos Municipais, a Cemig, a Copasa e os Deputados
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desta Casa e da Câmara Federal. Uma parceria imprescindível ao sucesso do

programa está estabelecida com as prefeituras. A elas a Cohab tem prestado todo

apoio possível, até em importantes gestões junto à Cemig e à Copasa, igualmente

parceiras na viabilização de cada um dos nossos empreendimentos habitacionais.

Em pouco mais de cinco anos já foram investidos R$567.000.000,00. Isso foi feito

apenas no programa Lares Geraes Habitação Popular, pelo qual a Cohab entregou

ou está construindo mais de 30 mil casas. A companhia parte agora para novos

empreendimentos. Está iniciada e prevista a construção de aproximadamente mais 5

mil casas, com investimentos superiores a R$137.000.000,00. O total de casas já

construídas é muito superior a tudo o que foi feito nos 18 anos anteriores à criação do

Lares Geraes. Mas, além da quantidade, deve ser ressaltada também a qualidade

das habitações da Cohab. Em vez de megaconjuntos ou prédios verticais passíveis

de rápida deterioração, com graves reflexos no comportamento social, construímos

pequenos conjuntos, espalhados pelo interior do Estado, de modo a contribuir para a

contenção do êxodo rural. Já são 346 Municípios conveniados dentro do Lares

Geraes e da parceria Cohab - Minha Casa, Minha Vida. Além do ótimo padrão

construtivo, as casas da Cohab, em número cada vez maior, contam com aquecedor

solar. Mais de 3.700 casas já possuem o equipamento, e outras 14 mil o terão até o

final do próximo ano. Há ainda as casas especiais que já atenderam 100 cadeirantes.

Outro destaque é o sistema objetivo e isento de seleção de candidatos à aquisição da

casa própria. Ele prioriza os mais necessitados e especialmente as mulheres que são

arrimo de família, que já somam mais da metade das pessoas beneficiadas pelo

Lares Geraes.

Todas essas características das casas da Cohab e do Lares Geraes Habitação

Popular conferiram à empresa, nos últimos quatro anos, o Selo do Mérito, concedido

pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos em Habitação de Interesse

Social e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento

Urbano. Essa seguida premiação comprova a trajetória de crescimento da Cohab nos

últimos anos, graças à continuação do trabalho e do zelo da equipe de funcionários e

dos dirigentes que passaram pela Companhia. Merecem louvor especial os

Presidentes que me antecederam e honraram o cargo e a missão que receberam,
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bem como os atuais Diretores, meus colegas Paulo Sérgio Martins Alves, José

Antônio da Costa Cintra, Fradique Gurita da Silva, e o corpo de funcionários da

companhia. Contamos também com a participação do ex-Presidente José Abi-Ackel,

a quem expresso os agradecimentos da Companhia pela relevante colaboração.

A exemplo dos funcionários mais antigos da empresa, a dedicada secretária Maria

de Fátima Soares Martins, o competente Eng. Cláudio Bisinoto e o decano Mílton

Mendes, a colaboração de todos os integrantes da empresa não pode nem vai parar.

A Cohab tem ainda pela frente novos e grandes desafios a serem enfrentados.

Vamos transpor de vez os obstáculos que ainda persistem e, se Deus quiser, vamos

superá-los já a partir do início de 2011.

Para isso, toda a Companhia está envolvida na proposição de soluções de curto,

médio e longo prazo voltadas para a redução de custos e a ampliação de receitas, a

serem consolidadas no programa Cohab Sustentável. Vamos apresentá-las dentro de

alguns dias ao Governador Antonio Anastasia. Mas sabemos que o êxito dessa nova

etapa de reestruturação da empresa dependerá também da compreensão e ajuda

desta egrégia Casa Legislativa. Temos certeza de que, mais uma vez, o Governador

de Minas estará sensível a fortalecer a Cohab, de modo que ela cumpra com

crescente eficiência a sua dignificante missão social.

Desde já, desejo agradecer-lhe o apoio à Cohab. Esse apoio nunca faltou, como

não faltou o do nosso ex-Governador e Senador eleito Aécio Neves, a quem

manifesto, em nome de toda a empresa, nosso reconhecimento e gratidão.

O ânimo que a Cohab e a sua missão infundem em todos nós, dirigentes e

funcionários, alimentam as forças de trabalho e a criatividade dessa Companhia, para

que prossiga em seu belo trabalho. Todos aqueles que entregam seus dons à

concretização de sonhos para o bem de muitos recebem uma das maiores

gratificações que a vida pode proporcionar: a de ver e sentir a obra realizada. Assim

sinto, pessoalmente, como também todos os meus companheiros de jornada na

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais.

Parabéns e longa vida, portanto, à Cohab de todas as famílias mineiras! Ao

Deputado Dilzon Melo; ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, representado aqui pelo Deputado Doutor Viana; e a seus
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caros colegas parlamentares que têm apoiado a nossa empresa e subscreveram o

requerimento desta reunião especial o sincero e profundo agradecimento pela

oportunidade desta homenagem. Muito obrigado a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Neste instante, assistiremos à apresentação dos músicos Wagner Luís,

Priscila Suellen e Ivander Silva, da Cohab-MG, que interpretarão as canções

“Casinha Branca”, de Gilson e Joran, e “Saudosa Maloca”, de Adoniran Barbosa.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Sr. Mauro Brito, Presidente da Companhia de Habitação do Estado

de Minas Gerais - Cohab -, homem muito competente, na pessoa de quem

cumprimento todos os Diretores da Companhia homenageada; Sr. Sebastião

Navarro, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana -

Sedru -, companheiro e ex-Deputado desta Casa; Sr. Carlos Medeiros, Secretário

Municipal Adjunto de Habitação da Prefeitura de Belo Horizonte, que muito nos honra

com sua presença, representando o Prefeito Márcio Lacerda; e o Deputado Dilzon

Melo, meu querido companheiro, autor do requerimento que suscitou esta

homenagem, homenagem esta feita por merecimento da nossa Cohab.

Cumprimento também o Sr. Mauro Bonfim, aqui presente, nosso amigo; o Sr.

Alencar Viana, em cuja pessoa cumprimento os demais funcionários da Sedru; assim

como cumprimento os funcionários da Cohab; o Sr. Teodoro Lamounier, ex-

Presidente da Cohab, grande amigo, com quem tive oportunidade de inaugurar, em

várias cidades, algumas casas; e nós sabemos, não é Dr. Teodoro, como o povo fica

realmente emocionado, o que também nos emociona. Cumprimento ainda os

Prefeitos e Vereadores aqui presentes, que são parceiros. Sabemos que ninguém faz

nada sozinho, não é? O Deputado Dilzon Melo foi muito feliz na sua fala ao dizer que

iniciou o trabalho com o ex-Governador, hoje Senador Aécio Neves, e claro, sob a

égide administrativa, planejada, do hoje Governador reeleito, que foi Secretário e

Vice-Governador, Anastasia. Trata-se de uma construção de que tantos participaram

e ainda participam. Então, Prefeitos e Vereadores são parceiros importantíssimos,

que se fazem presentes aqui em grande número, o que muito nos alegra, Sr. Mauro
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Brito, Presidente da Cohab. Cumprimento também a imprensa, funcionários da

Assembleia Legislativa, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia e

demais amigos aqui presentes.

O problema da moradia, sobretudo para a população carente, constitui uma das

maiores demandas sociais, gerada no contexto da progressiva urbanização que vem,

há algumas décadas, transformando o perfil demográfico do País. Em um quadro de

crescente favelização, no espaço cada vez mais exíguo das cidades que crescem

desordenadamente, surge a prática das construções em áreas de risco, sujeitas a

acidentes fatais no período das chuvas. Os cidadãos e seus familiares, forçados a

essa situação, passam a viver em um ambiente de saneamento precário ou

inexistente, que expõe crianças e adultos a várias doenças. Para completar essas

adversidades em série, começam a partilhar, no horizonte de sua convivência, da

violência, do tráfico e do crime.

Na tentativa de reverter esse quadro amargo, a Cohab-MG existe com o propósito

de oferecer uma condição digna de habitação para as famílias mineiras. Além de

combater as muitas mazelas que cercam nosso constante déficit habitacional, a

Cohab-MG responde a um dos sonhos mais caros que o ser humano alimenta. A

casa é a nossa proteção contra as intempéries, nosso refúgio contra as agruras da

vida urbana, como a correria, a falta de humor e o estresse do trânsito. Ter uma casa

é ainda uma necessidade afetiva, o grande alento para a própria sobrevivência da

humanidade sedentária. “Quem casa quer casa”, diz com concisão, beleza e

sabedoria o adágio popular, pois a casa precede sempre a construção de uma

família. “Ter sua casa é a maior emoção que uma pessoa ou uma família sente”.

Quem disse isso foi Teodoro Lamounier em uma inauguração em que estive

presente. Outros provérbios nos lembram como essa necessidade acha-se enraizada

nos desejos coletivos. Assim, somos alertados para o fato de que “quem não tem

casa anda sempre na rua” e lembrados desta verdade aguda: “Cada um na sua casa,

e Deus na de todos”. Florbela Espanca, a notável poetisa portuguesa, pôs em

sensíveis versos este anelo inerente a cada um de nós: “Onde está ela, amor, a

nossa casa, o bem que neste mundo mais invejo?”. A casa é, portanto, a habitação

do amor e da esperança, um compromisso com o futuro e o motor da prosperidade.
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Para resgatar a qualidade de vida dos mineiros de baixa renda, inventividade e

criatividade não têm faltado às soluções empreendidas pela Cohab-MG, atualmente

referência em todo o País na política social voltada à habitação e hoje também tão

bem administrada pelo competente Mauro Brito. Atuando nas regiões mais pobres do

Estado, presente em quase 400 Municípios, possibilitando com o programa Lares

Geraes o acesso à casa própria a famílias de renda mínima, persegue um padrão de

qualidade, ao qual não faltam soluções ecológicas e econômicas, promovendo o

conforto e a privacidade dos moradores. Parcerias com a iniciativa privada ou com os

Municípios vêm assegurando, além da moradia, também água, esgoto, pavimentação

e drenagem, sem esquecer as populações desabrigadas por enchentes. Como

decorrência de seus programas de construção, vem criando empregos diretos e

indiretos, gerando renda e contribuindo para uma maior justiça social.

Exemplo de organização inteligente, eficaz e solidária, nossa Cohab é merecedora

desta homenagem, pois vem demonstrando que a moradia não é só um direito da

população, mas uma conquista que favorece a autoestima familiar, conduzindo à

verdadeira cidadania. Parabéns à Cohab pelos seus 45 anos de existência. Não pare

mais, Cohab, pois você está construindo o fator mais importante para as famílias que

dela precisam: a casa própria.

Antes de encerrar, gostaria de parabenizar os músicos. Então, fica gravada nos

anais desta reunião minha homenagem aos nossos músicos pela beleza da melodia e

por estarem ligados ao assunto, cantando essas duas músicas relacionadas à Casa.

Muito obrigado a todos.

Encerramento

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 29, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questões de ordem; chamada para a recomposição do número regimental;

existência de quórum para a continuação dos trabalhos - Discussão e Votação de

Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.919/2010; encerramento

da discussão; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta;

questões de ordem; votação do parecer; aprovação; verificação de votação;

inexistência de quórum para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da

votação - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ademir

Lucas - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano -

Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor Ronaldo - Duarte Bechir - Eros

Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -

Wander Borges - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

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 Sargento Rodrigues - Peço a V. Exa. que encerre a reunião de plano,

tendo em vista que há somente 17 Deputados em Plenário. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

O Deputado João Leite - Solicito a recomposição de quórum, Sr. Presidente.

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 (Deputado José Henrique) - Responderam à chamada 42

Deputados. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.919/2010, do

Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de

R$29.295.167,07 do orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Solicito, Sr. Presidente, encaminhamento da

Mensagem nº 548/2010, em que o Presidente do Tribunal de Justiça pede a esta

Casa uma suplementação orçamentária. A mensagem é vazada nos seguintes

termos: (- Lê:)

“Apraz-me encaminhar a V. Exa., para ser submetido ao exame e deliberação desta

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar de

R$29.295.167,07 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.
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O objetivo do projeto, conforme a solicitação, diz que a Lei Orçamentária Anual não

contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao

Orçamento do Tribunal de Contas do Estado. Tal medida só se revela viável mediante

proposta legislativa, o que ora se cumpre. As despesas que serão cobertas pela

abertura do crédito suplementar, bem como a indicação das fontes de recursos que

as suportarão, foram discriminadas pela Exposição de Motivos da Sra. Secretária de

Estado de Planejamento e Gestão anexa. Tratando-se, pois, de medida de inegável

interesse público, venho solicitar dessa augusta Casa a aprovação do projeto.”

Mensagem encaminhada pelo Governador do Estado Antonio Augusto Junho

Anastasia, com a exposição de motivos, que passamos a ler. Para o nosso

direcionamento do encaminhamento da matéria, seria preciso conhecer melhor a

exposição de motivos. (- Lê:)

“Sr. Governador, tenho a honra de encaminhar a V. Exa. o projeto de lei que

autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$29.295.167,07, em favor do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A suplementação contemplará as

seguintes ações: Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e

Patrimonial, para pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais referentes a

vencimentos no valor de R$13.394.167,07, e despesas de exercício anteriores, no

valor de R$5.500.000,00; Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, para pagamento

de despesas de pessoal e encargos sociais referentes a vencimentos, no valor de

R$4.401.000,00, e despesas de exercícios anteriores, no valor de R$4.500.000,00;

Direção Administrativa, para pagamento de despesas de custeio referentes a

despesas contratuais, no valor de R$1.500.000,00.

Para atender às despesas mencionadas, serão utilizados recursos provenientes de:

excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no valor de

R$13.844.167,07; excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o

Funfip, previsto para o corrente exercício, no valor de R$1.991.000,00; excesso de

arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip, previsto para o

corrente exercício, no valor de R$1.510.000,00; saldo financeiro da receita de

Recursos Diretamente Arrecadados, no valor de R$10.000.000,00; anulação de

dotação orçamentária própria de custeio, no valor de R$1.500.000,00; e anulação de
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dotação orçamentária própria de pessoal, no valor de R$450.000,00.

Informo que o projeto de lei se faz necessário, tendo em vista que a Lei nº 18.693,

de 4/1/2010, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar ao orçamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Reitero, na oportunidade, a V. Exa. os meus protestos de estima e consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.”

Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, o Projeto de Lei nº 4.919/2010 autoriza a

abertura de crédito suplementar no valor de R$29.295.167,07 ao Orçamento Fiscal do

Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Percebemos que

pedidos de verbas suplementares têm sido prática constante não apenas do Tribunal

de Contas, mas do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. É necessário que esta

Casa, no exercício do seu poder fiscalizador, acompanhe essas verbas com mais

assiduidade. Precisamos fazer o acompanhamento da execução do Orçamento do

Estado, seja para o Executivo, o Judiciário, o Tribunal de Contas ou para o Ministério

Público, uma vez que as autorizações de créditos suplementares têm sido rotina em

Minas Gerais, e o pedido é encaminhado a esta Casa para ser apreciado pelos

Deputados. Sr. Presidente, a exposição de motivos da Secretária Renata Vilhena

para a solicitação de suplementação orçamentária em favor do Tribunal de Contas

não traz detalhamento maior, de modo a fornecer melhor compreensão e

entendimento por parte dos Deputados, que têm o dever constitucional de fiscalizar a

matéria. Julgo necessário o seu detalhamento, pois é preciso conhecer melhor a

autorização, o pedido de suplementação, ou seja, o momento e a área em que o

recurso será aplicado no Tribunal e o porquê dessa constância. Vários ex-Deputados

encontram-se hoje no Tribunal de Contas, como o Wanderley Ávila, o Sebastião

Helvécio e o atual Presidente. Certamente eles compreendem melhor o processo

legislativo e a nossa necessidade desse esclarecimento, pois se trata de uma

solicitação suplementar da ordem de quase R$30.000.000,00. É necessário que todo

dinheiro público solicitado por meio de suplementação seja detalhado, para

conhecimento dos Deputados, afinal de contas o poder fiscalizador das políticas

públicas e da execução orçamentária é de responsabilidade do Legislativo. Portanto,

precisamos ter a compreensão exata do detalhamento da matéria. Fazemos o
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encaminhamento favorável à aprovação da matéria. Mas é preciso ficarmos atentos

para que o dinheiro público seja bem aplicado. E a melhor forma de acompanhar a

aplicação é conhecer melhor a destinação do recurso solicitado. O nosso

encaminhamento será favorável, lembrando que, para a sua aprovação, é necessária

a presença de 39 Deputados e o voto da maioria simples, ou seja, 20 Deputados

votando favoravelmente. Estaremos acompanhando o processo e fazendo a

verificação do quórum, para saber se a matéria pode ser aprovada. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

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

Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Também gostaria de encaminhar favoravelmente à

suplementação solicitada pelo Tribunal de Contas. Não poderia perder a oportunidade

de tecer alguns comentários a respeito do nosso Tribunal de Contas, afinal a maioria

dos Conselheiros é de ex-Deputados, pessoas que tivemos o prazer de encaminhar

para lá, como o nosso Presidente Wanderley Ávila, um grande amigo e companheiro

que certamente levou toda a sua experiência para o Tribunal de Contas do nosso

Estado; Toninho Andrada, pessoa extremamente preparada que deixou a sua vaga

para seu irmão, Deputado Lafayette de Andrada; e Sebastião Helvécio, do nosso

partido, grande amigo e companheiro, com quem tive o prazer de conversar hoje no

meu gabinete, nesta Assembleia, sobre alguns fatos que estão acontecendo lá. Na

verdade, são modernizações, avanços e conquistas que o Tribunal está fazendo para

dar mais agilidade ao processo de fiscalização e apreciação das contas no Estado de

Minas Gerais. Um fato que me chamou a atenção, Presidente, foi o trabalho que o

Tribunal está fazendo de agilização e preparação da sua estrutura para julgar as

contas do Prefeito enquanto ele estiver em exercício. O que mais tem prejudicado os

nossos Prefeitos é que, no exercício de seus mandatos, suas contas não são

analisadas pelo Tribunal de Contas. Muitas vezes há uma demora de cinco até seis

anos para que isso ocorra, quando eles não têm condições de se defender e justificar

alguns fatos acontecidos. O Tribunal de Contas de Minas está preparando-se para

julgar as contas dos Prefeitos enquanto eles estiverem em exercício. Isso é muito

bom. Durante os quatro anos de mandato, o Prefeito tem a contabilidade nas suas
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mãos e o acesso aos arquivos da Prefeitura para saber sobre um projeto que

apresentou há algum tempo, mas, depois que encerra o seu mandato e a Prefeitura é

conquistada por um adversário, todas as portas da Prefeitura se fecham para ele.

Minas Gerais está preparando-se para que cada conta seja julgada no exercício do

mandato do Prefeito. Só isso justificará os avanços e os investimentos que estão

sendo feitos.

Outro aspecto, Sr. Presidente, é o bom-senso do Tribunal de Contas de Minas

Gerais. Nesta semana estive com um Prefeito que teve um projeto alterado pelo

Governador do Estado, mas ele não pode fazer isso. Muitas vezes, em nome da

economicidade e da necessidade do Município, alguma coisa é mudada. É isso que

está acontecendo. Gostaria muito de fazer essa justificativa e apresentar aos

membros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais as nossas

congratulações. Como noticiou a grande imprensa nacional, Conselheiros de

Tribunais de Contas de outros Estados ganham fortunas e foram denunciados pelo

Ministério Público. O Tribunal de Contas de Minas tem prestado um grande trabalho

ao nosso Estado, trata-se de pessoas que conhecemos. Aliás, já está sendo pleiteada

uma vaga por alguns companheiros. Penso que, dentro de alguns meses, teremos

mais um Deputado desta legislatura ocupando o cargo de Conselheiro do Tribunal de

Contas. Mais uma vez, quero apresentar as minhas congratulações, o meu apoio ao

projeto e dizer que o Tribunal de Contas de Minas Gerais está modernizando-se e é

composto por pessoas competentes, que já têm uma experiência muito grande e

estão fazendo esse excelente trabalho. Encaminho favoravelmente ao projeto e peço

a compreensão dos companheiros para que possamos votá-lo, dando oportunidade

de o nosso Tribunal de Contas se modernizar e se preparar, cada vez mais, para

atender às necessidades do nosso Estado. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, apenas gostaria de fazer uma pequena

reclamação. Que V. Exa., como nosso Vice-Presidente, pedisse que o ar-

condicionado fosse ligado, pois parece que estamos numa sauna. A não ser que haja

interesse de irmos embora mais rápido. Ontem foi a mesma coisa. Parece que os

funcionários estão-se esquecendo de que foi convocada uma reunião extraordinária e



____________________________________________________________________________
1075

o ar-condicionado precisa funcionar. É apenas essa reclamação, Sr. Presidente, para

que seja tomada uma providência.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, será tomada providência.

O Deputado André Quintão - Somente gostaria de agradecer alguns partidos da

base de governo que estão ajudando na obstrução do PT em relação às leis

delegadas.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sargento Rodrigues - 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

e que ocupem seus lugares. A Presidência informa 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 21 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação do

parecer sem efeito.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.462/2010, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 25, às 9 horas, e para a especial

também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como

para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

ATA DA 80ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2010

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

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

Fase: Questões de ordem; chamada para a recomposição de quórum; existência de

número regimental para a continuação dos trabalhos - Questões de ordem -

Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

4.919/2010; renovação da votação do parecer; aprovação; verificação de votação;

ratificação da aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.938/2010;

encerramento da discussão; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; votação do

parecer; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Questão de

ordem; declaração de voto; questão de ordem; declarações de voto; discursos dos

Deputados Sargento Rodrigues e Lafayette de Andrada - Inexistência de quórum para

a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Leão - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -

Carlin Moura - Carlos Gomes - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo Valério - Doutor

Ronaldo - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva

- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Ivair Nogueira

- João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Padre João - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

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

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
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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)

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.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria de solicitar ao Deputado

João Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa, que marque a

reunião para que seja realizada audiência pública nos termos do requerimento que

aprovamos na Comissão, convocando o Cel. Antônio Pereira Carvalho, que fez 30

policiais como serventes de pedreiro. Quero acreditar que o Deputado João Leite não

concorda que Coronéis da Polícia Militar - ou especificamente esse Coronel - possam

desviar policiais da função de policiamento ostensivo das ruas, especialmente das

ruas de Belo Horizonte. Como o Deputado João Leite é bem-votado em nossa

Capital, é um parlamentar atuante e muito presente em Belo Horizonte, certamente

gostaria de ver 30 policiais fazendo policiamento nas ruas, atendendo à população.

Esse Coronel, além de ferir a dignidade das pessoas, além de haver cometido uma

violação, em tese, da lei de improbidade administrativa, é arrogante, não sabe tratar

seus subordinados. Hoje comanda o Batalhão de Policiamento de Eventos - BPE. É

ele o cidadão que comanda os policiais que cobrem os eventos na Arena do Jacaré,

no Mineirão e em outros locais de Belo Horizonte. Não é possível que um policial

militar que tenha sua dignidade violentada dentro do quartel consiga atender bem à

população. Qualquer empregado dos setores privado e público deve ser tratado com

respeito e dignidade. Não podemos, Deputada Maria Tereza Lara, ordenar que 10

policiais legislativos desta Casa cavem uma vala na praça ou em qualquer área da
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Assembleia. Por quê? Porque não fizeram concurso público para isso. Para que a

audiência seja realizada, é necessário que o Presidente da Comissão de Segurança

Pública marque uma data, a fim de que o requerimento seja encaminhado ao

Presidente da Casa. Aliás, não ao Presidente, porque o Coronel não é autoridade a

ser convocada por ele: o 1º-Secretário é que deve assinar essa convocação. Ao se

anunciar aqui a convocação de um Coronel, parece que está sendo cometido um

absurdo. Se o Coronel não deseja ser convocado, que não pratique atos de

atrocidade, como praticou. Parece-me que a Assembleia está em polvorosa. Não

precisamos ficar preocupados: quem cometeu o ato deve responder por ele. Não foi

A, B nem C, mas um indivíduo que deu uma ordem absurda. Além do mais, chamou

os policiais de maricas, porque reclamaram da situação. Perguntei ao Deputado João

Leite se desejava assistir ao vídeo, mas ele disse que deveria ser poupado daquela

cena. Isso é um absurdo, uma violência. Quero acreditar que o Deputado João Leite

realmente não concorda com esse tipo de comportamento de um Coronel. Portanto,

solicito-lhe que marque a agenda, para que a comunicação seja feita ao 1º-

Secretário, não ao Líder do governo, que não pode determinar a agenda da

Comissão. Isso pode ser decidido pelo Presidente da Comissão, pelo 1º-Secretário

ou pelo Presidente da Assembleia. Percebemos que, nesta Casa, requerimentos

chegam às mãos do Secretário-Geral da Mesa, passam pelas mãos do Líder do

governo, enfim, não sabemos o que pode acontecer. Por isso, Sr. Presidente, fiz

aquele desabafo há alguns dias. Parece que estamos aqui em um profundo estado de

letargia. Não podemos sequer exercer as nossas atividades. Ser base de governo

não significa ser cego para tudo o que está acontecendo no governo. Apoiei e

continuo apoiando o Governador Anastasia, para quem pedi muitos votos durante a

campanha eleitoral, mas nem por isso deixarei de exercer as minhas atribuições

como parlamentar, mesmo porque ficaria em débito com aqueles que me elegeram. A

população quer ver policiamento nas ruas. Como podemos constatar, Sr. Presidente,

não há 26 Deputados em Plenário. Portanto solicito o encerramento, de plano, desta

reunião, para que possamos continuar os nossos trabalhos à tarde. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito recomposição de
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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 41 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, ouvi atentamente os lamentos

do eminente Deputado Sargento Rodrigues com referência a um Coronel que teria

mandado Soldados pegarem na enxada, mas ele não mencionou se esse fato

ocorreu dentro do quartel. Minha dúvida é saber exatamente se foi dentro do quartel

ou no sítio do Coronel. Se pegaram na enxada dentro do quartel, não vejo razão para

reclamação.

A Deputada Maria Tereza Lara - Antes de abordar o tema propriamente dito, Sr.

Presidente, já que essa questão foi colocada em pauta, quero dizer que a nossa

Comissão de Segurança tem-se pautado pela seriedade e pela ética. Podemos

apurar esses fatos, e é até bom para a própria instituição, porque a polícia de Minas

Gerais é reconhecida nacionalmente e temos por ela o maior respeito. Se isso de fato

aconteceu - não estou afirmando -, não podemos aceitar que alguém da própria

polícia desrespeite a ética. Não podemos permitir que haja uma generalização por

causa de alguns. É por essa razão que defendo a apuração séria dos fatos, o que a

nossa Comissão tem procurado fazer. Acredito que o nosso Presidente tomará as

medidas cabíveis. Deputado Doutor Viana, que preside esta reunião, aproveito para

registrar que hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Não Violência contra a

Mulher. Essa não é uma questão que diz respeito só às mulheres, mas também a

toda a sociedade. Temos acompanhado pela imprensa inúmeros casos de

desrespeito e violência contra a mulher, o que não podemos tolerar. A luta é árdua,

ainda mais agora que elegemos a primeira mulher Presidente e que encontramos

mulheres em vários postos de poder, inclusive no eletivo. Convidamos toda esta Casa

a somar esforços para combater veementemente qualquer tipo de violência contra a

mulher. No momento oportuno, faremos um pronunciamento mais prolongado, mas já
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registro que hoje é verdadeiramente o Dia Internacional da Não Violência contra a

Mulher. Quero dizer também que 24 Estados brasileiros assinaram o Pacto Nacional

pelo Enfrentamento da Violência, e Minas Gerais é um deles, mas ainda é preciso

mais investimento, principalmente na implantação das varas de violência doméstica e

familiar, na estruturação dos Nudems, que se encontram sem Defensores; falta

também efetivo nas delegacias de mulheres. Registramos ainda que a Delegacia de

Mulheres de Belo Horizonte está completando 25 anos de existência. Não

poderíamos deixar de lembrar, nesta oportunidade, a Lei Maria da Penha,

promulgada em agosto de 2006. É muito importante cumprir os compromissos

decorrentes dessa lei. A Deputada Gláucia apresentou requerimento, a pedido do

Conselho, para fazermos uma reunião especial para discutir a participação dos

homens na violência contra as mulheres. Será o Dia do Laço Branco. A violência

contra as mulheres é uma questão de toda a sociedade, e não apenas das mulheres.

Mais uma vez convidamos esta Casa para participar dessa luta árdua. Não podemos

ficar de braços cruzados. Queremos deixar registrada essa comemoração, que não é

apenas para celebrar o avanço, mas também para nos convocar para cobrar medidas

do poder público que possam combater, veementemente, esse tipo de violência.

Muito obrigada.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.919/2010, do

Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de

R$29.295.167,07 ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do

Estado. 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 Sargento Rodrigues - 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 solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa que terá computada a presença, para efeito de quórum, o Deputado que
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permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 37 Deputados, que, somados a

esta Presidência e ao Deputado Sargento Rodrigues, perfazem o total de 39

parlamentares. Está, portanto, ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 4.919/2010. À sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.938/2010, do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar de R$74.500.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, o

Projeto de Lei nº 4.938/2010 encaminhado a esta Casa solicita a autorização de

abertura de crédito suplementar de R$74.500.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado,

em favor do Tribunal de Justiça do Estado. Vamos rogar a Deus que essa verba não

seja utilizada em construções no Tribunal de Justiça e que seus servidores não sejam

desviados para o serviço de servente de pedreiro!

Infelizmente ouvi um Deputado, bacharel em Direito, que advoga e milita na área

política, dizer que policial militar concursado deve fazer serviço de servente de

pedreiro no quartel. Isso é quase desanimador. Aliás, não é quase, Deputado André

Quintão, é desanimador retirar 30 policiais da rua para servirem como serventes de

pedreiro. Imaginem se o Presidente do Tribunal resolver dizer aos Oficiais de Justiça

para darem um jeito! Imaginem na Comarca de Barbacena os Oficiais de Justiça

pegarem em picareta e enxada para cavar valas ou fazer reparos na construção do

fórum daquela cidade! Seria muito triste, Deputado Adelmo Carneiro Leão, Oficiais de

Justiça serem levados a fazer isso. Há Deputado nesta Casa que entende que policial

militar pode ser desviado para ser servente de pedreiro. Acabei de ouvir isso aqui.

Para quem está há 250 anos na política, acostumado a ser Coronel na política, talvez

seja comum dar ordem desse tipo.

Até há poucos dias, havia um Coronel em Bom Despacho, o Cel. Gentil Alberto de
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Menezes, que mantinha dois Cabos a seu serviço, sendo um serviçal da sua esposa.

Esse, por exemplo, fazia compras em supermercado. Para a felicidade desses

policiais militares e, inclusive, de Oficiais que não aguentavam a sua arrogância e

truculência, esse Coronel foi reformado. E foi para a Prefeitura de Divinópolis, onde

continuou a cometer algumas atrocidades contra servidores públicos daquele lugar.

Parece que algumas pessoas ligadas ao poder gostam disso.

Já que estamos falando de verba suplementar do Judiciário, recentemente ouvi

uma palestra de um ilustre Juiz do Rio de Janeiro, na faculdade em que curso Direito,

dizer que é difícil, ao decidir, ficar do lado mais fraco; fazer justiça. Fácil é ficar do

lado do poder, do lado mais forte. Isso é muito mais simples e é o que muito vemos

na prática. Portanto, ao encaminhar essa matéria, preocupa-nos a forma como ela

veio até esta Casa e o detalhamento da mensagem. A forma não é clara o suficiente

para que possamos aprovar essa nova suplementação orçamentária, se levarmos em

conta que hoje os servidores do Judiciário, especialmente os Oficiais de Justiça,

estão lutando para conseguir melhorias na verba que lhes é destinada, Deputado

Padre João. Estamos acompanhando de perto - e também vários outros Deputados

desta Casa assim o fazem - a tramitação de outro projeto em que os Oficiais de

Justiça clamam por justiça no Poder Judiciário, para que seja aumentada a sua verba

de R$5,00, durante o cumprimento das diligências. É um absurdo um Oficial de

Justiça receber esse valor para fazer uma diligência, além do que, na maioria das

vezes, em 99% delas, utiliza o próprio veículo. Esse valor não dá sequer para pagar o

lanche que fará durante o seu percurso.

Então, ao discutirmos, encaminharmos e aprovarmos essa matéria, que veio, aliás,

subscrita pela Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, precisamos saber o

alcance dessa verba suplementar, pois hoje os Oficiais de Justiça constantemente

batem às nossas portas para pedir socorro. Infelizmente, no Judiciário também existe

a prática do coronelismo, do desmando de pessoas sem sensibilidade e que não

querem saber quem está na base executando o trabalho. Basta saber que, no próprio

projeto que tramita nesta Casa, existe a figura do Oficial de Justiça designado. O

Oficial de Justiça é uma figura importantíssima e é chamada de “longa manus” do

Juiz. Ou seja, é ele quem executa a penhora e outros desdobramentos das ações
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judiciais, especialmente as ordens judiciais, lá na ponta. Mas, infelizmente, não têm

sido atendidos de forma correta e razoável, adotando-se os princípios que norteiam a

administração pública: a razoabilidade, a moralidade e a impessoalidade. Então, o

nosso entendimento é que essa matéria precisa ser mais bem acompanhada,

especialmente no que diz respeito à sua execução.

Quanto ao Legislativo, podemos observar que, de uns 10 anos para cá, Deputado

Antônio Júlio, ele está se atrofiando, encolhendo. Aliás, ele tem deixado que muitas

das suas funções sejam exercidas pelo Ministério Público, porque não é dado ao

Deputado o direito de fiscalizar. O funil é muito forte. Se V. Exas. tiverem a

curiosidade de perguntar à assessoria da Mesa, saberão quantos requerimentos de

Deputados, requerimentos que foram debatidos e elaborados em longas audiências

públicas, estão parados na Mesa. Mas não pensem que os membros da Mesa, na

sua totalidade, analisam esses requerimentos, Deputado André Quintão. Esse

despacho não passa pela competência do 3º-Secretário, nem pela do 1º-Vice-

Presidente, nem pela do 2º Vice-Presidente, nem pela do 3º-Vice-Presidente, nem

pela do 2º-Secretário, mas sim pelo funil da Presidência. O Presidente é quem dá

vazão a esses requerimentos, e muitos deles vêm de audiências públicas longas,

então o Deputado teve necessidade de buscar informação em algum órgão do

Executivo, do Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Entretanto,

de um tempo para cá, temos observado com muita clareza, Deputado Antônio Júlio, a

atrofia do Poder Legislativo, especialmente o estadual, que já tem uma margem muito

estreita para legislar, já que está entre o Município e a União. Os assuntos

eminentemente locais ficam a cargo dos Vereadores, e os demais, da União. Assim,

resta aos Deputados Estaduais exercer o que a Constituição determina; exercer, de

forma honrosa e respeitosa, até pelo que recebem, a fiscalização. Vemos que os

requerimentos que chegam à Comissão precisam passar pelo crivo de uma série de

Deputados desta Casa que não têm competência para avaliá-los: Líder de governo

não tem competência para avaliar se requerimento vai ou deixa de ir ou se tem que

seguir para as mãos do 1º-Secretário ou do Presidente.

Estamos encaminhando essa matéria. Votarei favoravelmente à suplementação

orçamentária do Tribunal, mas é preciso que seu Presidente, o Desembargador
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Cláudio Costa, olhe com sensibilidade para seus Oficiais de Justiça e os demais

servidores que estão à sua disposição.

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sargento Rodrigues - 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 solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e

informa 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 Eros Biondini - Solicito que se registre o meu voto.

O Deputado Gilberto Abramo - Gostaria que contabilizassem o meu voto, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 33 Deputados, que, somados

aos 5 em comissão e a esta Presidência, perfazem o total de 39 parlamentares. Está,

portanto, ratificada a aprovação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

4.938/2010. À sanção.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Gostaria que V. Exa. renovasse a votação até

para dar oportunidade ao Deputado Gilberto Abramo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que, mesmo que o Deputado

Gilberto Abramo não manifestasse seu voto, a sua presença seria computada para

efeito de quórum, pois, segundo o Regimento Interno, a presença do Deputado em

Plenário é computada nas votações. Portanto, está aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.938/2010.

Declaração de Voto

O Deputado Durval Ângelo - Entendo que o Deputado Sargento Rodrigues está no

seu papel, um papel de obstrução, mas tenho a certeza de que ele não é contra essa

suplementação do Judiciário. Gostaria de dizer que a votação desse projeto, um
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esforço coletivo de todos, de todas as bancadas, é um sinal claro da abertura, da

parceria, do diálogo que esta Casa tem com o Poder Judiciário, diálogo iniciado de

forma muito proveitosa pelo Desembargador Nelson Messias na Presidência da

Amagis. Como vimos, muitas emendas da Amagis foram acolhidas na Lei de

Organização e Divisão Judiciária. Então, esse processo inaugurado na gestão do

Nelson Messias continua dando frutos. Quero também tornar público aqui que o

Desembargador Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça, quer fazer uma

visita, se não a todos os Deputados desta Casa para agradecimento, pelo menos aos

Líderes de cada partido. O Presidente do Tribunal de Justiça tem dado demonstração

de ser uma pessoa de diálogo. Na semana passada, demonstrando a harmonia que

deve existir entre os Poderes, fez questão de dizer que quer fazer uma visita

pessoalmente a todos os Líderes. Então, nos próximos dias vamos marcar essa visita

do Presidente. É uma atitude correta. Essa suplementação é para pagamento de

URV de membros e de servidores do Poder do Judiciário, o que é importante, como

está ocorrendo com os servidores desta Casa. Inclusive a Mesa anunciou um “plus”

de R$10.000,00 para todos os servidores no mês de dezembro, resolvendo um

enorme imbróglio existente com relação ao empréstimo da Cofal. É bom anunciar a

todos os servidores que isso está resolvido. Participamos diretamente dessa

discussão, porque entendíamos que o desenho inicial era burro, já que o interesse da

própria Cofal - que tinha adiantado parte da URV - é emprestar, e não, de alguma

forma, ter o dinheiro como restituição. Então, estamos seguindo com o Poder

Judiciário o modelo que implantamos aqui. É uma questão de identidade e de

coerência. É positivo, e esperamos que o diálogo que tivemos com o Nelson Messias,

com o Judiciário, seja retomado na nova gestão. Também queremos ressaltar a

postura dialógica e democrática que o Presidente, Desembargador Cláudio Costa,

vem implementando à frente do Tribunal, além de mencionar o respeito e a

consideração que manifesta por este Deputado e pelo Legislativo mineiro.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, como todos puderam constatar,

anunciei, durante o encaminhamento, ser favorável à suplementação orçamentária.

Permanecemos em Plenário para poder votar. Com o voto deste Deputado, foi
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possível a aprovação da matéria. Entretanto, fico preocupado, Sr. Presidente.

Estamos aqui votando uma suplementação orçamentária, e é necessário

acompanharmos, até porque esse é um dever constitucional do Poder Legislativo,

fiscal dos demais Poderes. Quero acompanhar para ver se, dentro desses

R$74.500.000,00 que estamos autorizando, não há alguma obra no Fórum de

Barbacena. Se houver alguma, acompanharemos de perto, pois, como há práticas

não muito republicanas naquela cidade, com origens históricas, pode ser que Oficiais

de Justiça e demais técnicos judiciários sejam desviados de suas funções para serem

serventes de pedreiro dentro do Fórum. Então, como se trata de uma nova dotação

orçamentária, temos que acompanhar, caso contrário, talvez possa ocorrer esse

desvio de função no fórum de Barbacena. Há lei que prevê averbação em caso de

desvio de função. O art. 4º da Lei nº 8.429/1992, Lei da Improbidade Administrativa,

determina que o servidor público de qualquer escalão tem o dever de zelar pelo

estrito cumprimento da lei. Obviamente, Sr. Presidente, esse comando da Lei nº

8.429 está em perfeita sintonia com o “caput” do art. 37 da Constituição da República,

em que se prevê que os Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, as

administrações diretas e indiretas deverão atuar em seu primeiro princípio, que é o da

legalidade. Ao particular, o que não é proibido é permitido. Mas a administração

pública só pode fazer ou não se a lei o determinar. Portanto, todos nós investidos em

cargos públicos, agentes políticos, temos o dever de cumprir a lei. Obviamente,

estaremos acompanhando a execução dessa dotação orçamentária, uma vez que

não há um detalhamento. O Deputado Durval Ângelo falou em pagamento de URV e

de outras despesas de pessoal, mas precisamos estar atentos. Pode ser que no

fórum de Barbacena exista alguma reforma ou ampliação de espaço. Queremos

saber se lá um servidor judiciário será desviado para servir na construção. Em Minas

Gerais, policiais estão sendo desviados de função para servirem como serventes de

pedreiro. Utilizaram, inclusive, a expressão “o Soldado deve ir para a trincheira”. Ora,

há trincheira quando há uma guerra externa, e não é para os Soldados da Polícia

Militar, mas os das Forças Armadas. Aí, sim, existe essa necessidade. Entretanto, um

profissional de segurança não pode ser desviado para essa função, pois isso é

vedado por lei. Em edital de concurso público, não está escrito que a função dele será
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a de servente de pedreiro, a não ser que alguns aqui concordem que Coronel pode

usar subordinado da forma como bem entender. Isso ocorria em Bom Despacho,

onde um Cabo virou “office boy”, serviçal da mulher, e outro cuidava do jardim, lavava

carro, fazia o que o Coronel bem entendia. Ou seja, o tempo do coronelismo acabou,

em que pese a algumas figuras políticas, por estarem há 250 anos militando,

entenderem que podem desmandar como faziam no passado. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Declarações de Voto

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, inicialmente registro o nosso voto

favorável à aprovação do projeto que destina dotação orçamentária ao Poder

Judiciário, cuja razão é absolutamente clara e justa. Trata-se de complementar

recursos para que o Tribunal cumpra suas funções e, principalmente, faça justiça,

pagando aos servidores direitos que lhes são devidos. Não vejo polêmica numa

matéria dessa natureza. Por outro lado, em sua discussão, foi trazido um assunto

estranha à matéria. Respeito muito o Deputado Sargento Rodrigues, com quem tenho

uma convivência fraterna, mas não posso calar-me frente a afirmativas que não se

coadunam com a verdade. Fui testemunha e acompanhei a trajetória de determinado

fato, por isso considero que os ouvintes devem ter o mínimo de cuidado antes de

aceitar como absoluta e conclusiva uma série de ataques a pessoas e instituições.

Ele se referiu ao Diretor do fórum de Barbacena questionando se permitirá ou não o

desvio ou não-sei-mais-o-quê. Isso põe em dúvida a seriedade de quem dirige uma

instituição. Mencionaram até a história de uma cidade. Disseram que Barbacena tem

uma história de situações não republicanas. Estou simplesmente recapitulando o que

acabaram de dizer. Isso é algo muito sério. Falarei sobre algo de que fui testemunha.

Quando eu era Prefeito de Divinópolis, o Cel. Gentil Alberto, que está hoje na reserva,

era o Comandante do 23º Batalhão. Desde o início da sua trajetória até ir para a

reserva por ter concluído o seu tempo de serviço, galgando todos os degraus da

carreira militar, não há sequer uma ressalva em sua ficha. Esse homem prestou o seu

serviço com seriedade, competência e dedicação. Falo sobre uma pessoa que

trabalhou na cidade em que eu era Prefeito. Depois vim a ser Deputado quando ele

era o Comandante da Região Militar, alcançando todo o Centro-Oeste mineiro.
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Desempenhou um brilhante papel, com extrema responsabilidade. No início da

instalação da Risp na região, da mesma forma, lá estava ele contribuindo com a

Polícia Militar. Agora alguém vem aqui e joga essa história na lata do lixo. Ora, temos

de ter um pouco mais de cuidado ao fazer acusações. A tribuna nos dá a prerrogativa

da livre expressão. Isso é sagrado, faz parte da democracia e é muito bom, mas a

responsabilidade em relação ao que dizemos cabe a cada um. Por isso, não pude me

calar, tive de vir dizer que respeito o colega e quis trazer apenas uma informação da

história verdadeira, de que fui testemunha ocular. O Coronel, já na reserva, foi

convidado e prestou serviço por cerca de um ano na Prefeitura de Divinópolis. O

Deputado Sargento Rodrigues informou-nos que, lá, tomou atitudes inaceitáveis e

inadequadas em relação a servidores municipais. Isso não consta em nenhum

registro da história de Divinópolis. O Cel. Gentil é um homem querido na cidade. É

claro que uma autoridade militar pode estabelecer alguns pontos de conflito, pois tem

de administrar e reprimir situações inadequadas. Obviamente, pode estabelecer, a

partir disso, alguma crítica ou rejeição. Sr. Presidente, não é admissível trazer à

discussão da dotação orçamentária do Judiciário uma acusação a um homem que

dedicou a sua vida à Polícia Militar. Depois de aposentado, com a ficha

absolutamente exemplar, teve o seu nome execrado por razões que desconheço.

Pelo menos, posso afirmar que essas acusações não se coadunam com a verdade.

Deixo o meu registro de que isso não contribui para o fortalecimento da nossa

gloriosa Polícia Militar. Respeito os oficiais, dos Soldados aos Coronéis, e essa fobia

por policiais é algo que não tenho, pois entendo que a organização de qualquer

instituição, em especial a Polícia Militar, sustenta-se na hierarquia e disciplina. Esses

fatores são fundamentais para que a instituição preste um grande serviço. Essa forma

de organização é respeitada por todos nós como modelo que contribui para a

segurança de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, gostaríamos de declarar o nosso voto

favorável à suplementação orçamentária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que

se justifica primeiro pelas razões apresentadas pelo egrégio Tribunal de Justiça, que

são muito pertinentes. Os R$74.000.000,00 de suplementação orçamentária visam a

cobrir o pagamento de dívidas trabalhistas aos servidores do Tribunal de Justiça,
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especialmente as correções da URV. Os servidores e serventuários da Justiça fazem

jus, de forma muito explícita, a esses direitos. Sabemos da importância dos

servidores para o funcionamento do Tribunal de Justiça, e essa suplementação visa a

isso. Sr. Presidente, o Tribunal de Justiça pertence ao Poder Judiciário e está muito

bem-presidido pelo ilustre e eminente Desembargador Cláudio Costa, contando

também com o acompanhamento de todos os Desembargadores e Juízes. Essa

suplementação orçamentária contou com a aprovação e a aquiescência da

Associação dos Magistrados de Minas Gerais - Amagis. Ao aprovar essa

suplementação, garantimos o funcionamento de outro Poder constituído neste

Estado, que é o Poder Judiciário. Isso é muito importante porque a independência

entre os Poderes e o seu pleno funcionamento são fundamentais. Pena que a

Assembleia Legislativa esteja rateando quando temos a oportunidade do pleno

exercício do Poder Legislativo, do pleno debate na tribuna e no Plenário. Infelizmente,

no mês de janeiro, com a delegação que esta Casa concederá ao Governador do

Estado, o Poder Legislativo estará mantendo-se, esvaziando-se. Isso é uma pena,

porque sabemos que os Poderes precisam ser respeitados, independentes e ter

condições de trabalho. O Tribunal de Justiça está de parabéns. Temos plena

confiança no seu trabalho; sabemos que cumpre a sua função. O Tribunal de Justiça

tem feito esforço para levar a Justiça para o interior do Estado e lhe garantir

funcionamento, instalando as novas câmaras aprovadas pela reforma do Judiciário

nos fóruns, nas comarcas do interior, com a presença de Juízes e servidores.

Sabemos que o Poder Judiciário tem feito avanços importantes. Nesta oportunidade,

como Deputado Estadual da Comarca de Contagem, reforçamos, mais uma vez, junto

ao eminente Presidente do Tribunal de Justiça, o Desembargador Cláudio Costa, a

importância e a urgência para a construção da nova sede do fórum da Comarca de

Contagem, que está instalado em uma sede já ultrapassada, da década de 40, que

não comporta mais o volume de trabalho. É um fórum que não traz segurança para os

Juízes, nem para os servidores, nem para a população que lá circula. Recentemente,

um segurança foi assassinado durante a madrugada. O fórum está obsoleto, mas há

uma grande área disponível na Av. João César de Oliveira. Sabemos que o início da

construção do fórum é fundamental e urgente. Sempre que o Tribunal de Justiça vier
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a esta Casa pedir o apoio do Legislativo, contará com este Deputado; porém, também

precisamos construir a sede do fórum da cidade de Contagem. Quem sabe o Tribunal

de Justiça também se manifeste sobre essa aberração que a Maioria governista desta

Casa deseja, ao delegar poderes ao Governador do Estado para fazer leis neste

Estado e fechar o Parlamento mineiro por um mês! As leis delegadas ferem o

princípio da autonomia dos Poderes.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, farei duas declarações. A primeira

delas refere-se à votação da suplementação para o Tribunal de Justiça. Como Líder

da Bancada do PMDB, comunico que todo o partido votou favoravelmente à

suplementação. Ela já tem sido, por diversas vezes, pedida nesta Casa, com todo o

respeito, até por apêndices do Poder. E sempre tem sido acolhida porque

entendemos a necessidade do uso e da aplicação desses recursos. Com certeza,

todos eles estão respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. A outra questão que

trago, Sr. Presidente, é em relação à lei delegada. Perdoe-me, porque estou fugindo

da declaração de voto e extrapolando o tema, como fez o Deputado Carlin Moura.

Acredito que existem, sim, outros caminhos para fazer o que o Governador deseja.

Mas, em se tratando de reforma administrativa, precisamos ter bom-senso para

entender que, se a reforma administrativa chega à Casa em forma de projeto de lei,

qualquer um aqui sabe que ela nunca acontecerá, porque serão tantos interesses

pessoais ou de grupos que nela vão querer mexer que será impossível aprovar essa

reforma por meio de um projeto de lei. E, ao aprovar nesta Casa a lei delegada, quero

entender, Sr. Presidente, que estamos dando ao Governador um voto de confiança. E

quero crer que o Governador é merecedor da nossa confiança. Entendo que ele não

fará mau uso dela pois, ao votarmos e aprovarmos a lei delegada, permitiremos a

reforma administrativa. Por isso, como disse à imprensa, não tenho constrangimento

em votá-la, entendendo que, de outra forma, haverá um emperramento tal que essa

reforma não acontecerá. O Estado não pode parar. Nunca abrirei mão das minhas

prerrogativas como Deputado, mas preciso ter bom-senso para entender que uma

aprovação, em forma de crédito à seriedade do Governador, a sua responsabilidade,

não me diminuirá de forma alguma como parlamentar nesta Casa. Entendo que a

votação e a aprovação são uma forma de também ajudar a reforma, contribuir para
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um Estado mais dinâmico, para um Estado mais servidor da população, o que é sua

função. Não vejo constrangimento nem problema. Quero crer que a maioria da

Bancada do PMDB, assim como eu, pensa da mesma forma. Portanto, acredito que

todos os discursos que ouvimos devem ser respeitados; é o parlamento. Em nossa

bancada, respeito as posições dos nossos Deputados. Mas não quero dizer que, ao

aprovar a lei, estarei abrindo mão do meu exercício de Deputado, mesmo porque terei

quatro anos para mostrar a que vim nesta Casa. Não será uma lei delegada que dirá

que meus quatro anos de mandato ficarão comprometidos. Terei quatro anos para

trabalhar, apresentar projetos, emendas e fazer nesta Casa uma série de ações que,

de fato, mostrarão aos eleitores em geral, especialmente aos que votaram em mim,

que pretendemos, neste novo mandato, fazer mais e melhor que no anterior.

Portanto, não tenho constrangimento em votar e aprovar essa lei delegada, mesmo

porque, como disse, de outra forma ela não aconteceria, dados os interesses.

Falando em interesses, há aí uma mescla deles, porque podem ser de cunho e de

visão coletiva, mas podem ser muito pessoais, o que acabará emperrando o

andamento da lei delegada, e não teremos a reforma. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, quero manifestar que votamos

favoravelmente ao projeto de suplementação do Tribunal de Justiça, porque

entendemos que ele é importante para a agilização e o bom funcionamento daquele

órgão e, por conseguinte, para todos os cidadãos e jurisdicionados de Minas Gerais.

Mas quero lamentar as palavras infelizes do eminente Deputado Sargento Rodrigues,

pessoa que admiro, cuja amizade prezo, porque ele colocou em xeque e levantou

suspeita sobre a atuação do Diretor do fórum da Comarca de Barbacena, insinuando

que ele poderia agir de maneira incorreta e ímproba, o que absolutamente não pode e

não vai acontecer, porque conhecemos aquele Juiz e sabemos dos serviços que tem

prestado a Minas Gerais, com uma folha de conduta admirável. Reputo como infelizes

as palavras do Deputado Sargento Rodrigues ao colocar em desconfiança a gestão

daquele à frente da direção do fórum. Queria também, Sr. Presidente, fazer outro

registro, rapidamente. Admiro o Exército brasileiro não só por ser um garantidor da

Pátria, mas também por ter participado de grandes obras acontecidas em nosso país.

Em vários momentos de calamidade pública, o Exército é convocado a prestar
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colaboração na construção de pontes e estradas. Hoje mesmo, podemos ver os

Soldados briosos e valorosos do Exército trabalhando no trevo de Santa Luzia. Não é

nenhum demérito ou desmerecimento ver um Soldado desempenhando a nobre

profissão de construtor. O Exército brasileiro, a Marinha e a Polícia Militar podem e

devem utilizar os braços fortes de seus homens para construir a nossa pátria, para

construir efetivamente um Brasil melhor. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, art. 164.

O Sr. Presidente - A Presidência concederá a V. Exa. a palavra pelo art. 164 do

Regimento Interno logo depois das declarações de voto.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, também quero manifestar a nossa

satisfação quanto à votação da suplementação de crédito ao Tribunal de Justiça.

Falar hoje o que representa o Poder Judiciário de Minas, sem dúvida alguma, para

todos aqueles que conhecem e sabem perfeitamente o funcionamento da máquina

maior judiciária, é fácil, pela sua crença e pelo seu respeito à condução dos

parâmetros da tutela jurisdicional. Tenho certeza - e não somente este parlamentar -

de que toda a Casa sempre esteve em perfeita sintonia com o Poder Judiciário,

desde quando foi remetido para esta Casa o projeto de organização judiciária, de que

tive o prazer de ser relator. Consequentemente, no ano passado, recebemos um

importante expediente encaminhado pelo Presidente Sérgio Resende, o qual buscava

a instalação de varas e a transferência de comarcas, garantindo-se, assim, todo o

funcionamento da máquina judiciária do nosso Estado. Agora, com certeza, na

Presidência do eminente Desembargador Cláudio Costa, a história não é diferente.

Tem ele nesta Casa grande credibilidade, pela sua postura e pela sua condição de

maior mandatário do Poder Judiciário no Estado. Devo dizer que o Poder Judiciário,

particularmente os nossos Desembargadores, tem sido destaque em todos os jornais

por causa das sentenças judiciosas que tem dado. Quanto à condição administrativa

estrutural do Tribunal, existem as comarcas do interior. Quero agradecer

publicamente ao eminente Presidente Cláudio Costa a continuação das obras do

fórum de Pouso Alegre, que trouxe a toda a Comarca a concretização de um sonho

importante, já que o prédio será importante para o atendimento à população. Há

ainda outras comarcas a serem instaladas. Em Paraguaçu, o prédio anexo autorizado
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pelo Tribunal está pronto, e há uma emenda de minha autoria que visa a mais uma

vara, em atenção a ações feitas pela subseção e pelos advogados de toda a região.

Estamos buscando a criação de mais uma vara em Paraguaçu, como também em

minha terra natal, Ouro Fino. Recentemente, houve lá a construção e a entrega de

mais um anexo para atendimento à população. É certeza absoluta a forma zelosa

com que o Poder Judiciário tem cuidado e tratado com respeito as questões maiores

do Estado. Também tem semeado em todo o Estado de Minas Gerais, por meio de

construções e instalações de varas, reformas de prédios, seu zelo e respeito a todos.

É essa a demonstração que nos fez votar por unanimidade a proposição de crédito

suplementar, o que mostra a confiança e o respeito que devotamos ao Poder

Judiciário, a todos os Desembargadores e a todos os seus servidores. A abertura

desse crédito suplementar, com certeza, a partir da redação final, terá sua

aplicabilidade na ordem jurídica. Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, isso é uma

demonstração inequívoca de todos os parlamentares de que há sintonia e respeito

entre os Poderes. O Presidente do Tribunal, os Desembargadores e todos os

valorosos servidores daquele órgão podem contar sempre com esta Casa. Os

Poderes são independentes e autônomos, mas é muito importante trabalharem na

convergência dos ideais em defesa de todo o povo mineiro. Por essas razões, faço

questão também, como advogado, como Presidente da Comissão de Constituição e

Justiça e como relator da Lei de Organização Judiciária nessa Comissão, de

constatar que é com extraordinária competência que o Poder Judiciário de Minas

Gerais é administrado. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, declaro meu voto favorável e cumprimento

os Deputados e Deputadas desta Casa por essa votação realizada com dificuldade.

Nestes dias, na Casa, lamentavelmente temos votado com muita dificuldade. Semana

passada, tive oportunidade de ir ao TJMG, e havia uma grande ansiedade dos

trabalhadores da Justiça para que a Assembleia votasse o projeto de interesse deles,

porque muitos aguardam há muito tempo a diferença da URV, e a Assembleia não

votava essa suplementação. Com muito custo, votamos hoje a redação final desse

projeto. Há muitos empecilhos para que a Assembleia Legislativa vote, mas

reconheço o esforço dos Deputados para votar esse importante projeto. Fui ao
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Tribunal de Justiça tratar do reconhecimento das terras do Município de Alto Caparaó.

Essa decisão passa pelo TJMG. Lá, fui interpelado por vários servidores que

aguardavam essa votação. Enfim, conseguimos votar, e esses servidores poderão

receber essa diferença. Queria também, Deputado José Henrique, lembrar alguns

projetos importantes que permanecem parados na pauta. Tenho sido abordado

também em relação ao Projeto nº 4.917, que trata de precatórios. Há pessoas

aguardando esses precatórios e ainda não votamos esse projeto do Governador que

trata da negociação entre o governo e os credores. Esperamos votar essa pauta o

mais rapidamente possível. Mas creio que foi um avanço votarmos esse projeto que

tem um grande alcance social, que atende os servidores da Justiça que aguardavam

com muita expectativa e ansiedade a sua votação na Assembleia. Lembro-me de um

Desembargador, semana passada, perguntando se o projeto seria votado hoje. É

interessante como o tempo da Assembleia Legislativa é diferente do que as pessoas

imaginam, porque vários entendimentos devem ser construídos para que tenhamos a

votação dos projetos. Esperamos que ainda hoje avancemos nos projetos que

constam da pauta da Assembleia Legislativa. Há uma expectativa, fora da

Assembleia, de que essa pauta seja cumprida, já que estamos nos aproximando do

recesso parlamentar e documentos legais importantes precisam ser votados, como o

Plano Plurianual de Ação Governamental e o Orçamento do Estado de Minas Gerais.

Esses projetos demandarão grande discussão. Segunda-feira, na Comissão de

Participação Popular, apreciaremos as emendas ao PPAG e queremos, o mais

rapidamente possível, liberá-lo, com a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, para sua votação no Plenário. É muito importante limparmos a pauta

para não enfrentarmos uma situação difícil no final do ano, com a expectativa de

muitos parlamentares. Para nós, que vivemos em Belo Horizonte, é mais tranquilo,

mas para os parlamentares que vivem longe de suas famílias há sempre a

expectativa de passar as festas de final de ano, momento de encontro, com suas

famílias. Por isso esperamos agilidade nessas votações, para estarmos prontos para

receber as últimas legislações, o PPAG e o Orçamento do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, pelo art. 164 do

Regimento Interno, o Deputado Sargento Rodrigues.
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedimos a

palavra pelo art. 164, tendo em vista as afirmações feitas pelo Deputado Domingos

Sávio. Gostaria muito que ele estivesse no Plenário, até para que pudesse exercer o

contraditório. Não são suspeitas contra o Cel. Gentil de Menezes: reafirmo que o

Coronel colocou dois Cabos para atuarem como serviçais de sua mulher. É uma

constatação. É muito simples: por mais de dois séculos, acostumaram-se a fazer

Soldados e Cabos de serviçais. Uma das atribuições do parlamentar é exercer o que

aprendemos no direito - freios e contrapesos. É um Poder fiscalizando outro,

fiscalizando órgãos, para que se cumpra a Constituição da República. Felizmente,

depois das denúncias, essa situação se acabou. Não há mais Cabo servindo como

empregado da esposa de Coronel. Em face das denúncias, ele pediu sua contagem

de tempo e se aposentou mais cedo, porque sabia que seria chamado aqui. Deixo

claro para o Deputado Domingos Sávio que estou reafirmando as denúncias que fiz

aqui contra o Coronel. Já falei que não tenho fobia de Coronel, muito pelo contrário.

Nessa eleição, tive muito apoio de oficiais. Essa etapa da minha vida já foi superada.

Estou bastante maduro para fazer a defesa de todos, como fiz nas últimas votações.

Obviamente, recebi em troca o reconhecimento do nosso apoio a projetos de

interesse de toda a instituição. Vários Coronéis me apoiaram e votaram em mim.

Portanto, não tenho esse problema. O fato de ter recebido votação não implica ficar

cego aqui no Plenário, não implica ficar cego nas comissões e permitir que uma

barbárie seja cometida contra policiais da BPE. Isso eu não faço. Denunciei o fato na

Comissão de Segurança Pública e estou aguardando o Presidente marcar a data da

convocação. Vou cobrar do Deputado Dinis Pinheiro, porque a esfera hierárquica

passa pelas mãos do 1º-Secretário. Por outro lado, quero dizer ao ilustre Deputado

Lafayette de Andrada que não levantei suspeita contra o Juiz, mas fiz um trocadilho,

já que Barbacena é a terra de V. Exa. e V. Exa. entende que Soldado tem de ser

servente de pedreiro. Foi o que disse na minha frente e na presença de outros

Deputados. Na tribuna, V. Exa. disse que tinha de ser construtor. Ou seja, já

melhorou um pouquinho. Deputado Lafayette de Andrada, estou com a palavra. V.

Exa. melhorou um pouquinho a fala, mas é bom que os policiais militares de

Barbacena saibam que o entendimento de V. Exa. é o seguinte: Coronel pode colocar
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Soldado para trabalhar como servente de pedreiro. Foi o que afirmou aqui. E é o

entendimento, até agora, de algumas pessoas, porque a violação da dignidade

humana não tem preço. Disse aqui, no dia 31 de maio, nesta mesma tribuna, a

Ministra Carmem Lucia que o inciso mais importante do art. 3º da Constituição

Federal é o que trata da dignidade da pessoa humana. Amanhã, Sr. Presidente,

Deputado José Henrique, se houver uma construção aqui, em frente a este prédio,

vamos tirar os Policiais Legislativos desta Casa e colocá-los para trabalhar como

serventes de pedreiro, porque, nesta Casa, há Deputado que entende que policial

militar pode ser escalado como servente de pedreiro. Deputado Lafayette de

Andrada, talvez V. Exa. tenha feito uma confusão, assim como fez Antônio Carlos

Ribeiro de Andrada, ex-Presidente do Estado de Minas Gerais, cargo hoje

denominado de Governador, nos idos de 1930, 1940, quando recebeu a carta de Bias

Fortes, então Secretário de Segurança Pública, e entendeu que Polícia Militar era

uma força armada em defesa da Pátria. Caso V. Exa. queira, posso passar-lhe a

carta na íntegra depois de compreender as minhas palavras. Ou, se preferir, consulte

o estudo feito pela Dra. Jacqueline Muniz, doutora pela Universidade Cândido

Mendes, do Rio de Janeiro, em que esclarece a diferença entre Forças Armadas e

Polícia Militar. Aliás, é preciso mostrar os brinquedinhos de uma e os brinquedinhos

da outra. Talvez V. Exa. esteja fazendo confusão quando diz que o Exército está

construindo. A missão precípua do policial militar é a atividade de rua, o policiamento,

e não a de servente de pedreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, art. 164, porque fui citado

nominalmente e as minhas palavras foram distorcidas na sua compreensão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Quero me dirigir, de maneira muito respeitosa,

ao Deputado Sargento Rodrigues, que insiste em distorcer o entendimento das coisas

e das nossas palavras. Ele disse que faz questão de ir a Barbacena para dizer a

todos os policiais de lá que sou a favor de eles se transformarem em serventes de

pedreiro. Nunca disse e nunca diria uma besteira desse tamanho. O que disse foi que

não acho que seja ato humilhante um Soldado, dentro do quartel, em algum
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momento, fazer algum tipo de obra que é inerente a um pedreiro, a um construtor. Dei

como exemplo o Exército Brasileiro, que, em alguns momentos, é convocado para

ajudar a Pátria a construir pontes, consertar estradas, serviços que são de pedreiro. A

transposição do São Francisco, em Patos, está sendo feita pelo Exército Brasileiro.

Não vejo nenhuma indignidade no fato de um Soldado ser convocado para contribuir,

construindo uma área ou fazendo uma trincheira, que é um ato inerente a um Soldado

dentro do quartel. Foi isso o que disse. Agora, insinuar que quero que todos os

Soldados e que todas as forças de segurança se transformem em pedreiros é um

absurdo. Obviamente, não é isso. Não acho que a profissão de pedreiro é indigna,

pelo contrário. Aliás, quero fazer uma saudação muito especial a todos os

construtores, a todos os pedreiros do Brasil, porque é uma profissão nobre e digna.

Segundo o eminente Deputado Sargento Rodrigues, se, em algum momento, o

Soldado precisar desempenhar essa função, isso denegrirá a sua imagem. Apesar do

máximo respeito que tenho pelo Deputado Sargento Rodrigues, acho que ele está

exagerando um pouco nas suas palavras e compreendeu muito mal o que disse aqui.

Se, em algum momento, quiser me colocar contra as forças de segurança, não vai

conseguir, porque não é esse o meu entendimento. O meu entendimento é que as

forças de segurança são forças de segurança, mas, se, em algum momento, dentro

do quartel, elas tiverem de fazer um serviço dessa natureza, não haverá nenhum

problema. Isso é muito diferente de chamarmos a guarda da Assembleia para fazer

esse tipo de serviço. Podem dizer que aqui é a guarda da Assembleia e aquela é a

guarda do quartel. Os Soldados da Polícia Militar, os Soldados do Exército, da

Aeronáutica e da Marinha são treinados todos os dias de forma diferente da guarda

da Assembleia, com todo o respeito que tenho por ela. Os Soldados são treinados

para enfrentarem os rigores da sua função, fazem educação física todos os dias.

Essa atividade pode ser considerada educação física construtiva. Respeito a posição

do Deputado Sargento Rodrigues, mas o meu entendimento, com a máxima vênia,

não é o dele. Não acho nenhum tipo de indignidade chamarem-se Soldados do

quartel para prestar esse tipo de serviço. Sr. Presidente, por meio do art. 164, quero

apenas esclarecer as minhas palavras, não quero que pairem insinuações. A minha

posição é muito clara quanto a isso: não acho que a Assembleia Legislativa - é minha
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opinião, a do Deputado Sargento Rodrigues não é a mesma - deva parar os seus

trabalhos e convocar um Coronel da Polícia Militar, porque, em algum momento,

dentro do quartel, ele pediu auxílio aos Soldados para fazer uma obra. Não vejo

necessidade disso, não vejo, como vê o Deputado Sargento Rodrigues, gravidade

nesse ato praticado pelo Coronel. Não vejo necessidade de a Assembleia parar os

seus trabalhos e convocar o Coronel para prestar esclarecimentos sobre isso. Basta

enviar-lhe um ofício solicitando esclarecimentos. Creio que tais esclarecimentos serão

transparentes e tranquilos, porque, se é isso o que foi feito, a dignidade dos Soldados

não foi atingida. Seria completamente diferente se o Deputado Sargento Rodrigues

denunciasse - aí, eu estaria com ele - que o Coronel havia convocado um Soldado

para prestar serviços de jardineiro em sua casa ou em seu sítio. Não vejo nada de

errado no fato de ele haver pedido aos Soldados que fizessem serviços de

jardinagem no quartel. Sr. Presidente, solicitei a palavra pelo art. 164 para prestar

estes esclarecimentos sobre a minha posição pessoal. Reafirmo a minha satisfação e

admiração pelo Exército, pelas obras imensas que tem feito em todo o Brasil. Os

braços fortes dos Soldados do Exército não se sentem indignos pelo fato de

construírem pontes ou reparar e abrir estradas. Não vejo indignidade nisso. Essas

atividades engrandecem a Pátria e as Forças Armadas do Brasil. Muito obrigado.

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, da Proposta de Emenda à Constituição nº 54/2009, do Projeto de

Resolução nº 4.999/2010 e do Projeto de Lei nº 3.399/2009, uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões. A Presidência informa ao Plenário

que, no decorrer da discussão, foi apresentada à Proposta de Emenda à Constituição

nº 54/2009 uma emenda do Deputado Neider Moreira e outros, que recebeu o nº 21,

e, nos termos do § 2º do art. 188, c/c o art. 201, do Regimento Interno, encaminha a

emenda com a proposta à Comissão Especial, para parecer. Informa, ainda, que, no

decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de Resolução nº 4.999/2010

uma emenda do Deputado Carlin Moura, que recebeu o nº 2, e uma do Deputado
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Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 3, e, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de

Administração Pública, para parecer.

- As emendas apresentadas foram publicadas na edição do dia 26/11/2010.

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 especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.365/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Escolinha de Futebol Bom de Bola Bom na Escola –

EFBBBE –, com sede no Município de João Pinheiro.

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 4.365/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Escolinha de Futebol Bom de Bola Bom na Escola – EFBBBE –, com sede no

Município de João Pinheiro, entidade de direito privado, sem fins econômicos, que

tem como objetivo difundir a prática de esportes entre o público infanto-juvenil,

especialmente crianças e adolescentes carentes e menores de rua.

Com esse propósito, a instituição desenvolve, juntamente com as escolas da

cidade, métodos e práticas que permitam aos jovens melhor aproveitamento das

atividades escolares, por meio de monitoramento permanente dos níveis de

aprendizagem; incentiva a participação dos pais na vida escolar dos filhos; ministra
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cursos de futebol masculino e feminino, respeitando as diferenças e o

desenvolvimento de cada aluno, utilizando o esporte como instrumento de

socialização e educação; orienta sobre a proteção do meio ambiente; presta

assistência social aos necessitados.

Considerando a importância do trabalho da Escolinha na construção da cidadania, é

meritória a intenção de se lhe conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.365/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.447/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Recreativa dos Veteranos dos

Trinta, com sede no Município de Varginha.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.447/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Recreativa dos Veteranos dos Trinta, com sede no Município de

Varginha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 1989

com o objetivo de estimular e desenvolver atividades físicas e práticas esportivas

amadoras, além de defender o espírito de compreensão e companheirismo entre

seus associados.

Para atingir suas finalidades, a instituição promove atividades culturais e recreativas

que favoreçam o convívio social, realiza e difunde a prática da recreação e dos

esportes amadores. Assim, incentiva as pessoas a se tornarem agentes de sua
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própria transformação, além de colaboradores na construção de uma sociedade mais

justa e solidária.

Isso posto, consideramos que o trabalho realizado pela Associação Recreativa dos

Veteranos dos Trinta a torna merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.447/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.705/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar a denominação de Escola Estadual Dalila Cerqueira Pessoa à escola estadual de

ensino médio localizada no Município de Santa Margarida.

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

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua

o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.705/2010 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Dalila Cerqueira Pessoa à escola estadual de ensino médio situada na Praça Otacílio

Vieira Campos, s/nº, Centro, no Município de Santa Margarida.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pela Secretária de Estado

de Educação, que encaminhou ao Governador do Estado proposta de denominação

dessa unidade de ensino com o nome da professora e inspetora escolar Dalila

Cerqueira Pessoa.

A homenageada prestou relevantes serviços visando à melhoria da aprendizagem

na região dos Municípios de Santa Margarida, Mutum, Caputira, Alto Caparaó,

Manhumirim e Simonésia. Aposentou-se após 25 anos dedicados ao magistério e

faleceu aos 76 anos de idade.
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Como forma de reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido pela

professora, consideramos justa e meritória a escolha de seu nome para o

educandário.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.705/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.712/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Franciscana de Educação Social,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.712/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Franciscana de Educação Social, com sede no Município de Belo

Horizonte, entidade de direito privado, sem fins econômicos, de caráter educacional e

de assistência social.

A instituição tem como finalidades promover a educação nos níveis infantil,

fundamental, médio e superior, desenvolver programas perenes de proteção social

direcionados às pessoas em situação de vulnerabilidade social e auxiliar na

integração ao mercado de trabalho do público-alvo da política nacional de assistência

social, desenvolvendo programas profissionalizantes de inclusão digital e social.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.
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Considerando o importante trabalho da referida Associação para a construção da

cidadania, é meritório conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.712/2010, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.722/2010

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 à escola estadual situada no Município de São Roque de Minas.

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, “b”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.722/2010 tem por escopo dar a denominação de Escola

Estadual Professora Izaura de Oliveira Vilela à escola estadual situada no Distrito de

São José do Barreiro, no Município de São Roque de Minas.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado dessa

escola estadual, o qual, em reunião realizada no dia 28/4/2010, homologou, pela

maioria dos votos de seus membros, a indicação do nome de Izaura de Oliveira Vilela

para denominar aquela unidade de ensino.

A homenageada foi figura marcante na região, tendo-se destacado no papel de

professora pioneira. Iniciou seu trabalho aos 15 anos de idade, notabilizando-se por

sua alegria, dedicação e solicitude. Esteve sempre à frente dos movimentos locais e

atuou por 35 anos como professora, vindo a se aposentar em 1987.

Inúmeros são os benefícios que ele carreou para a população, entre os quais se

destaca seu exemplo de professora guerreira, que muito lutou para vencer

dificuldades em nome da educação. Era comum ouvi-la repetir que “a sabedoria
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descortina a mente, alegra a vida e abre as portas para o sucesso”.

Em reconhecimento ao seu trabalho, é justo lhe seja prestada homenagem

duradoura pelo empréstimo de seu nome na denominação do referido bem público.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.722/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.725/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela visa a declarar

de utilidade pública o Meridional Esporte Clube, com sede no Município de Ipatinga.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.725/2010 pretende declarar de utilidade pública o Meridional

Esporte Clube, com sede no Município de Ipatinga, entidade de caráter desportivo,

sem fins lucrativos, que tem como objetivo incentivar o esporte especializado na

modalidade futebol.

A instituição busca promover a prática de atividades esportivas, visando à

integração da criança e do adolescente por meio do esporte, especialmente na

modalidade futebol, bem como incentivar a competição em todas as modalidades

esportivas. Ademais, procura, dentro do processo de cooperação e confraternização,

desenvolver ações nos campos da assistência social, da saúde, da educação, da

cultura e do lazer.

Diante dessas considerações, acreditamos ser a referida entidade merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.725/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.742/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o São João Batista Esporte Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.742/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

São João Batista Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade

de direito privado, sem fins econômicos, que tem como objetivo proporcionar a

difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e esportivas, principalmente do futebol

amador.

Para a consecução de seus propósitos, o Clube compete em todas as modalidades

esportivas amadoristas especializadas, inclusive futebol feminino, nos termos da

legislação vigente.

Dessa forma, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da cultura, a se tornarem

agentes de sua própria transformação, além de colaboradores na construção de uma

sociedade mais justa e solidária, razão pela qual é meritória a intenção de se lhe

conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.742/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.
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Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.747/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública o 56º-MG Grupo Escoteiro São Sebastião – 56º-MG GESS –, com

sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.747/2010 pretende declarar de utilidade pública o 56º-MG

Grupo Escoteiro São Sebastião – 56º-MG GESS –, com sede no Município de

Uberlândia, entidade de caráter educacional, cultural, beneficente e comunitário, sem

fins lucrativos, que tem como propósito a prática do escotismo.

No cumprimento de seu objetivo, o Grupo promove atividades de escotismo,

movimento mundial voltado para o voluntariado e a educação, que tem como principal

proposta o desenvolvimento da juventude por meio de um sistema de valores que

prioriza a honra, a prática do trabalho em equipe e a vida ao ar livre. Dessa forma, a

instituição busca contribuir para que os jovens vivam segundo princípios de

fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina.

Diante dessas considerações, acreditamos ser o 56º-MG Grupo Escoteiro São

Sebastião merecedor do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.747/2010,

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.773/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa dar a

denominação de Escola Estadual Herbert José de Souza à escola estadual de ensino

fundamental e médio localizada no Presídio Vespasiano, no Município de

Vespasiano.

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, “b”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.773/2010 visa dar a denominação de Escola Estadual Herbert

José de Souza à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na Rua São

Paulo, nº 3.100, Bairro Nova Granja, no Município de Vespasiano.

A proposição em análise pretende prestar justa homenagem a Herbert José de

Souza, mais conhecido como Betinho, sociólogo e ativista dos direitos humanos que

se dedicou ao projeto Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, concebido por

ele.

Nascido em Bocaiúva, em 1935, foi criado na penitenciária e na funerária onde o

pai trabalhava, ambientes inusitados, que, com certeza, marcaram sua trajetória de

vida em defesa dos que sofriam.

Ainda jovem, integrou movimentos ligados à Igreja Católica e, em 1962, fundou a

Ação Popular – AP. Após formar-se em Sociologia, em 1962, assessorou o Ministério

da Educação e defendeu reformas de base, sobretudo a reforma agrária. Com o

golpe militar, mobilizou-se contra a ditadura, sem esquecer as causas sociais. No

exílio, morou no Chile, no Canadá e no México, período em que foram reforçadas

suas convicções sobre a democracia. Foi citado como o “irmão do Henfil” que se

encontrava no exílio, na canção “O bêbado e o equilibrista”, na época da campanha

pela anistia.

Retornou ao Brasil em 1979, onde se dedicou à luta pela reforma agrária, fundou o

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase – e o movimento em

favor dos pobres e excluídos denominado Ação da Cidadania contra a Miséria e pela
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Vida.

Em 1986, descobriu ter contraído o vírus da aids em uma das transfusões de

sangue a que era obrigado a se submeter periodicamente devido à hemofilia. Esse

fato repercutiu na criação de movimentos de defesa dos direitos dos portadores do

vírus e na fundação da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids.

Em 1997, o Brasil perdeu este exemplo de cidadão, que, embora muito debilitado

pela doença, nunca deixou de defender os menos favorecidos.

Em reconhecimento à sua trajetória de vida e aos relevantes serviços por ele

prestados à sociedade brasileira, é justa e meritória a pretensão da proposição em

análise, de conferir a denominação Herbert José de Souza ao educandário de

Vespasiano.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.773/2010

em turno único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.809/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube Operário Sacramentano, com sede no Município

de Sacramento.

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 4.809/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública o Clube

Operário Sacramentano, com sede no Município de Sacramento, entidade sem fins

econômicos que tem por objetivo promover a cultura e o lazer.

Com esse propósito, a instituição realiza eventos sociais, como bailes, shows,
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oficinas e cursos profissionalizantes, e estimula a prática do esporte, em todos os

seus segmentos, o que inclui a criação de agremiações próprias.

Isso posto, consideramos que o trabalho de aprimoramento esportivo e de difusão

da cultura desenvolvido pelo Clube Operário Sacramentano o torna merecedor do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.809/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.825/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Clube do Cavalo

Ferradura de Ouro, com sede no Município de São João Batista do Glória.

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 4.825/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva Clube do Cavalo Ferradura de Ouro, com sede no Município de

São João Batista do Glória, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

por escopo integrar as pessoas interessadas na criação equina e em atividades

esportivas ligadas à equitação.

Com esses propósitos, a instituição desenvolve ações voltadas para o

desenvolvimento da equitação e a participação em festividades sociais e culturais da

região que envolvam cavalhadas, exposições agropecuárias e eventos similares.

Isso posto, consideramos que o trabalho de aprimoramento esportivo e de difusão

da cultura regional desenvolvido pela Associação Esportiva Clube do Cavalo
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Ferradura de Ouro a tornam merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.825/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.835/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Vale do Gorutuba de Nova

Porteirinha – Funvale –, com sede no Município de Nova Porteirinha.

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 4.835/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Fundação Vale do Gorutuba de Nova Porteirinha – Funvale –, com sede no Município

de Nova Porteirinha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como objetivo promover ações e programas de pesquisa, ensino e extensão,

atividades técnicas e culturais, visando contribuir para o desenvolvimento do ensino

superior das instituições que mantém e para a melhoria e transformação da

sociedade.

Com esse propósito, a Fuvale mantém estabelecimentos de ensino introdutório,

fundamental, médio, técnico e profissionalizante, defende os direitos de populações

em condições de vulnerabilidade, priorizando o atendimento a crianças, adolescentes,

idosos e pessoas com deficiência, e presta assessoramento técnico em projetos

sociais, educacionais e econômicos da comunidade acadêmica, buscando uma

educação mais humanista. Além disso, divulga conhecimentos técnicos, científicos,

culturais e educacionais por meio de publicações especializadas e defende a
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preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável.

Isso posto, consideramos que o trabalho realizado pela referida Fundação a torna

merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.835/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.853/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de

Itabira.

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 4.853/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Vila Nova Futebol Clube, com sede no Município de Itabira, entidade de direito

privado, sem fins econômicos, que tem como propósito proporcionar a difusão e o

exercício de atividades desportivas, principalmente o futebol.

Para a consecução de seus objetivos, o clube incentiva a prática de todas as

modalidades esportivas amadoras e especializadas, inclusive o futebol feminino, com

ênfase na recreação, e realiza atividades de caráter social, educacional e cultural.

Dessa forma, a entidade promove o estreitamento do vínculo de união e

solidariedade entre os associados e entidades congêneres, contribuindo para o

desenvolvimento regional, razão pela qual é meritória a intenção de se lhe conceder a

pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.853/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.930/2010

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Bangu Esporte Clube, com sede no Município de

Congonhas.

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 4.930/2010 tem por escopo seja declarado de utilidade pública o

Bangu Esporte Clube, com sede no Município de Congonhas, entidade de direito

privado, sem fins econômicos, que tem como objetivo proporcionar a difusão de

atividades sociais, cívico-culturais e esportivas, principalmente o futebol amador.

Para a consecução de seus propósitos, o clube compete em todas as modalidades

esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino, nos termos da

legislação vigente.

Dessa forma, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da cultura, a se tornarem

agentes de sua própria transformação, além de colaboradores na construção de uma

sociedade mais justa e solidária, razão pela qual é meritória a intenção de se lhe

conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.930/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2010.

Carlin Moura, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.940/2010

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Capão do Mel, com sede no Município de Formoso.

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 4.940/2010 tem por escopo declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Capão do Mel, com sede no

Município de Formoso, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em

1997 com o objetivo de congregar os produtores da Fazenda Formoso I e II na defesa

de seus direitos.

Com esse propósito, a instituição realiza atividades de planejamento,

comercialização, transporte, armazenagem, beneficiamento e industrialização da

produção agropecuária de forma coletiva e promove o desenvolvimento tecnológico, a

educação associativista e o aprimoramento técnico e profissional de seus associados.

Além disso, luta para o cumprimento da função social da propriedade, de acordo com

o disposto no art. 186 da Constituição da República, e difunde valores universais,

como liberdade, democracia e cooperação.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Pequenos

Produtores Rurais do Capão do Mel, consideramos oportuna a intenção de se lhe

conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.940/2010, em turno

único.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2010.

Dilzon Melo, relator.
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PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 E 3 APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.999/2010

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Resolução nº

4.999/2010 delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas

dispondo sobre a estrutura da administração direta e indireta do Poder Executivo, nos

termos que menciona.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que

apresentou; à Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação do

projeto, acolhendo a Emenda nº 1, da Comissão que a precedeu; à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, que se manifestou favoravelmente à matéria,

na forma da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 2 e 3, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

art. 195 do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 2, de autoria do Deputado Carlin Moura, visa a introduzir no Projeto

de Resolução nº 4.999/2010 artigo dispondo que os projetos de leis delegadas serão

apreciados pela Assembleia Legislativa, nos termos do § 3º do art. 72 da Constituição

do Estado.

Não obstante essa proposta ter respaldo constitucional e demonstrar,

inequivocamente, a preocupação do parlamentar com a discussão ampla da reforma

administrativa nesta Casa, entendemos que tal opção, no atual contexto político, vai

de encontro à celeridade que se pretende atribuir à estruturação da administração

direta e indireta do Executivo para a execução do Plano de Governo 2011/2014. Não

há como negar que o instituto da delegação legislativa é um instrumento legítimo

colocado à disposição do Chefe do Executivo para a organização da administração

pública de forma mais eficiente, ágil e sem as delongas do processo legislativo
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ordinário. No entanto, isso não significa conferir ao governo um cheque em branco

para fazer o que bem entender, conforme enfatizado anteriormente por esta

Comissão, pois a atividade normativa superveniente estará totalmente condicionada

aos termos da resolução aprovada por esta Casa.

Assim, uma vez concedida a autorização ao Governador do Estado, este poderá

editar as leis necessárias à efetivação da reforma administrativa e melhor atender às

conveniências da administração e às necessidades da coletividade. Isso porque as

alterações a serem implementadas no âmbito do Executivo refletirão, direta ou

indiretamente, na vida dos cidadãos, que são os destinatários por excelência das

decisões do poder público. Nessa linha de raciocínio, presume-se que, quanto mais

rápida for a edição de tais normas, mais benefícios trarão para o interesse público,

uma vez que essas mudanças têm por escopo proporcionar mais comodidade aos

administrados, mediante o aperfeiçoamento das ações administrativas e a adoção de

uma estrutura orgânica compatível com os fins sociais que se pretende alcançar.

Portanto, afigura-se-nos mais razoável e conveniente, em face das circunstâncias e

em razão da celeridade no tratamento da matéria, que esta Assembleia Legislativa

habilite o Chefe do Executivo a reestruturar a administração pública por meio de leis

delegadas, em vez de determinar o envio a esta Casa dos projetos de reforma

administrativa para apreciação em votação única. Não é demais ressaltar que a

atribuição de competências ao Governador, que é de natureza temporária, não pode

ser vista como uma perda de prerrogativas do parlamento nem desrespeito ao regime

democrático, e sim como uma forma de colaboração com o Executivo para dispor, de

maneira mais ágil, sobre a organização da administração pública e o aprimoramento

da função estatal. Trata-se, pois, de uma questão de conveniência política, e não de

omissão legislativa ou subserviência desta Casa em face do Poder administrador.

Ademais, a função fiscalizadora do Legislativo, que é inerente ao órgão de

representação popular, supõe o efetivo controle da produção normativa do

Governador, a qual poderá sustar a eficácia de eventuais leis delegadas que

extrapolarem os limites traçados na resolução legislativa. Isso demonstra que a

participação do parlamento nesse processo não se esgota com a habilitação dada ao

Governador do Estado, mas continua sob a ótica do controle externo, função tão
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relevante quanto a atividade legislativa propriamente dita.

A Emenda nº 3, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, no afã de dar nova

redação ao “caput” do art. 1º da proposição, apenas substitui a expressão “poderes

limitados a” por “poderes restritos a”, sem, todavia, trazer conteúdo inovador ao

dispositivo. Trata-se, na verdade, de expressões sinônimas, com o mesmo

significado, o que demonstra que a mudança de termos não interfere na natureza

nem no alcance da delegação legislativa. Aliás, esse tipo de proposta compatibiliza-

se mais com a atividade da Comissão de Redação, que tem a atribuição regimental

de elaborar a redação final das proposições e utilizar os termos e expressões mais

coerentes com a técnica legislativa, sem inovar a matéria.

Dessa forma, verifica-se que a mencionada emenda propõe, na essência, redação

idêntica à do dispositivo que ora se pretende alterar, sendo, pois, desprovida de

cunho inovador.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 2 e 3 apresentadas

em Plenário ao Projeto de Resolução nº 4.999/2010.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2010.

Délio Malheiros, Presidente e relator - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada -

Vanderlei Miranda - Duarte Bechir.



____________________________________________________________________________
1117

Índice Onomástico

Adalclever Lopes - 65 - 354 - 998

Adelmo Carneiro Leão - 365 - 892 - 893 - 896 - 1045

Ademir Lucas - 133 - 137 - 998 - 1081

Agostinho Patrus Filho - 430 - 605

Alencar da Silveira Jr. - 389 - 460 - 868 - 874 - 959

Almir Paraca - 73 - 74 - 1051

André Quintão - 51 - 72 - 85 - 87 - 88 - 173 - 430 - 535 - 541 - 544 - 550 - 620 - 998 -

1075

Antônio Carlos Arantes - 526 - 527 - 963 - 967 - 998

Antônio Júlio - 76 - 125 - 141 - 145 - 350 - 356 - 360 - 362 - 367 - 371 - 377 - 382 -

998 - 1027 - 1033 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1050 - 1074

Arlen Santiago - 130

Carlin Moura - 42 - 54 - 74 - 131 - 138 - 144 - 161 - 289 - 309 - 354 - 355 - 358 - 359

- 363 - 375 - 385 - 389 - 390 - 427 - 428 - 429 - 442 - 458 - 531 - 549 - 631 - 869 - 885

- 896 - 967 - 981 - 985 - 998 - 1022 - 1026 - 1031 - 1033 - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 -

1039 - 1088

Carlos Pimenta - 65 - 152 - 434 - 525 - 970 - 1073

Célio Moreira - 126 - 966 - 979

Dalmo Ribeiro Silva - 31 - 35 - 95 - 97 - 276 - 390 - 968 - 969 - 998 - 1092



____________________________________________________________________________
1118

Délio Malheiros - 129

Dilzon Melo - 998 - 1053

Djalma Diniz - 73

Domingos Sávio - 150 - 153 - 158 - 451 - 518 - 998 - 1087

Doutor Rinaldo Valério - 998

Doutor Ronaldo - 95 - 97

Doutor Viana - 95 - 524 - 870 - 874 - 968 - 971 - 1051

Duarte Bechir - 74 - 131 - 280 - 527 - 605 - 611 - 870 - 874 - 881 - 972 - 998 - 1050 -

1051

Durval Ângelo - 281 - 347 - 523 - 962 - 1021 - 1084

Elmiro Nascimento - 33 - 584 - 652 - 959

Eros Biondini - 438 - 518 - 998 - 1084

Fábio Avelar - 998

Getúlio Neiva - 137 - 146 - 156 - 159 - 277 - 294 - 297 - 300 - 446 - 539 - 543 - 546 -

626 - 879 - 882 - 998

Gil Pereira - 35 - 127 - 278 - 998

Gilberto Abramo - 998 - 1084

Gláucia Brandão - 519 - 524 - 525 - 526 - 998

Gustavo Valadares - 236 - 237 - 239 - 461 - 524 - 548 - 554 - 604 - 1051



____________________________________________________________________________
1119

Ivair Nogueira - 998 - 1050

Jayro Lessa - 518 - 967 - 998

João Leite - 285 - 296 - 364 - 370 - 380 - 516 - 584 - 608 - 889 - 892 - 963 - 964 - 965

- 978 - 998 - 1043 - 1070 - 1093

José Henrique - 609 - 980 - 998 - 1018

Lafayette de Andrada - 83 - 84 - 87 - 310 - 638 - 1078 - 1079 - 1091 - 1096

Marcus Pestana - 368

Maria Tereza Lara - 35 - 374 - 384 - 461 - 616 - 1024 - 1079

Neider Moreira - 998

Padre João - 39 - 81 - 84 - 85 - 348 - 359 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 636 - 638

Paulo Guedes - 47 - 517 - 872 - 873

Pinduca Ferreira - 998

Rômulo Veneroso - 389 - 998

Rosângela Reis - 238 - 278 - 605

Sargento Rodrigues - 32 - 373 - 876 - 897 - 961 - 998 - 1000 - 1041 - 1070 - 1075 -

1077 - 1080 - 1081 - 1084 - 1085 - 1092 - 1095

Sávio Souza Cruz - 128 - 390

Sebastião Costa - 603 - 998

Tenente Lúcio - 354 - 998



____________________________________________________________________________
1120

Tiago Ulisses - 235 - 959

Vanderlei Miranda - 998 - 1090

Walter Tosta - 128 - 279 - 427 - 871 - 965 - 998

Wander Borges - 35 - 94 - 95 - 96 - 97 - 389 - 390 - 606 - 608 - 610 - 875 - 977 - 978

- 979 - 981 - 998 - 1050 - 1051

Zé Maia - 307 - 552

Acordo de Líderes - 298

Comissão Conjunta - 204 - 248 - 462 - 898 - 899 - 900

Comissão de Administração Pública - 116 - 206 - 280 - 558 - 576 - 579 - 580 - 642

- 643 - 909 - 945 - 1047 - 1114

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 62 - 98 - 247 - 929 - 992

Comissão de Constituição e Justiça - 241 - 249 - 250 - 254 - 255 - 256 - 257 - 259 -

260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 266 - 268 - 394 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 404 - 408 -

409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 421 - 483 - 489 - 562 - 846 - 847 - 851 -

853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 862 - 903 - 908 - 928 - 929 - 930 - 932 -

933 - 934 - 935 - 939 - 942 - 948

Comissão de Cultura - 13 - 15 - 16 - 17 - 63 - 476 - 557 - 573 - 916 - 994 - 1003 -

1006

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 239 - 902

Comissão de Direitos Humanos - 12 - 35 - 75 - 76 - 132 - 133 - 244 - 392 - 519 -

561 - 654 - 875 - 995



____________________________________________________________________________
1121

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informá tica - 209 - 243 - 390 - 605

- 990 - 1099 - 1100 - 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1108 - 1109 - 1110 -

1111 - 1112

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 207 - 213 - 214 - 215 - 216

- 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 225 - 241 - 267 - 406 - 477 - 559 - 563 - 640 - 644

- 645 - 646 - 648 - 650 - 874 - 936 - 995

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável -  987 - 1012

Comissão de Participação Popular - 74 - 75 - 92 - 97 - 640 - 875 - 1046

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 463 - 605 - 656 - 657 - 875 -

905 - 910 - 913 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 926 - 986 - 1113

Comissão de Redação - 59 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 245 - 495 - 496

- 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 506 - 508 - 509 - 510 - 511 - 560 - 952 - 953

- 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 993 - 1016 - 1017

Comissão de Saúde - 93 - 100 - 466 - 472 - 473 - 479 - 556 - 574 - 575 - 907 - 910 -

925 - 927 - 997 - 1007 - 1008

Comissão de Segurança Pública - 14 - 76 - 205 - 390 - 391 - 401 - 905 - 1002

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s - 61 - 75 - 467 - 469 -

470 - 989 - 1000

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo - 988

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

- 9 - 10 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 59 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 -

104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 246 - 405 - 465 -



____________________________________________________________________________
1122

468 - 471 - 474 - 475 - 572 - 845 - 849 - 850 - 851 - 923 - 940 - 991 - 1001 - 1004 -

1005 - 1048 - 1049

Comissão Especial - 203

Comissão Extraordinária - 131 - 132

Decisão da Presidência - 299

Mesa da Assembleia - 387

Palavras do Sr. Presidente - 165 - 339 - 373 - 897 - 985 - 1040 - 1041 - 1066 - 1075

- 1098


